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1 Híma. 

1. Gati ornad glebifól, glettu vinda kalu, 

ſtyldi beſsi jeg um jól, jafnan hafa ſalu. 

2. Meingi ridur meſt á Því, minnſtan ama bera; 

beſsu ſtapi odrum í, eg mun lifur vera. 

3. Margt er þad, fem hrellir hug, her um æfi 

lyda, en ef breftur báb og dug, bvinar þol ab ſtrida. 
4. Vanmegnaſt ſä vill etti, vid þó glamri hryggd⸗ 

ir, þarf ab hafa hugrekki, hreina trú og byggbir. 

5. Þegjanbi fá ólunb ann, opt með vol ug trega, 

eymbir fínar eyfur hann, ærið merfjanlega. 

„6. Eg hef því lyft ab hreſsa geð, hljöds ef buga 

tólin, ſtikkanlegri ſtemmtan meb, ffáft þó eptir jólín. 
7. Ráttu {vo ef minki megn, milbing kvada gróba, 

bíminftólpa rauba regn, rigna um afur ljóba. 
8. Ynbíð blómgub epli fríið, allir Fvíftir beri, 

ſinnisdropar lúrnum lyd, logur Þeirra Veri. — 

9. Ardi hrakinn huga frä, hryggdakuldinn fári, 

eg er viſs, ab begnum þá, bakti gott í äri. 
"10. Poi ſtal reyna rétt í kvold, róma meb ſtreingj⸗ 

um fínum, tíl ab ſtemmta itri old, eptir jón 

minum. 
11. Eg er — upp Í horn, aͤſtir þínar fá 

færleif búin Evæbanorn, kenndu mér ab tala. 
1%“ 

—— 
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12. Heyriſt mér þún mumla já, mun það fíðan 

lagaſt; heilla ftúlfur hættið þá, hérna? ab Írgja, 

ab jagaft. 
13. Myki kaldan Beftlubil, Baleygs horna yrja, 

gefib bljób og hluſtid tíl, þér ſtal efnið byrja, 

14. Sogunnar upphaf fegir frá, 
fsinnum Eifmæringi, Poͤrdur nefndiſt eggs 

ur fá, fveitar ſtoͤrhofdingi. 

15. Tamur fpjótavinnu við, vantaði ſjald⸗ 
an þorinn, branftur nóg með bermannsfið, 
Horda⸗ Kára borinn. 

16. Ad nafnbótum hersir þann, hiſtorian 
nefnir, þeirra tíða forpríð fann, frægur 
þíngaftefnir. 

17. Qélt í Noreg hofdingsbuͤ, hladinn 
auds meb gnóttir, fínni ál vid feimabrú, 
ſonu þrjá og. bóttir. 

18. Gteingrímur hans elsti er, annar 
Klyppur nidji, minnſtan aldur ára ber, 
Eyuͤlfur fá pridji. 
19. Furdu ſterkir þóftu þeir, þroffa nóg: 
an báru, blýra lífar gyrtir geir, garpar 

fæftir väru. 

20. Syſtur, — Sigri, {9 ei 
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lýsing tapi, — birtu lóna brífin var, býfna 
ftór í ſtapi. 

21. Handa, munns og hyggjuvit, hafdi 
til ad bera, allra meya faldafit, friduſt 
þófti vera. 

22. Þar næft fabir þeirra blaut, þúngar 
naubir líða, Honum lifs af Braut, 
banaſoͤttin ſtrida. 

23. Guo var gildur ——— grafinn ad 
vana fornum, ſidan drufkinn bezti björ, 
borinn á gylltum hornum. 

24. En á medan erfið var, ol ab gledja 
þegna, hüsfreyan, fem barminn bar, hafdi 
odru ab gegna. 

20. Léttajóttar mæbbu mein, morku ſnäka— 
dynu, feifna ftóran fœoddi jón fiori helt 

„þó ſinu. 
26. Þórbar fjórði ſonur fá, ſoma pakinn 

bábum, bans vg lifa beiti þá, blaut ab 
móburrábum. 

27. Mun þeim bregba mjög í ætt, mælti 
þringagerbur, og fem febra mannsal mett, 

mifill kappi verdur. 
28. Upp nam vara þornaþór, þar þjá 
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móður finni, þann varð fríður, fterfur, 
fór, ftilltur þó í fínni. 
29. Gjarnan hreifdi glablyndi, gilbur 

fpjóta Yggur, væginn síð víni, en þó vin⸗ 
um tryggur. 

30. Bel hagmaltur þótti þar, þegar vitk⸗ 
aft nábi, ſyndur einð og felur var, ſeggur⸗ 
inn þroffabrábi. 

31. Smidur besti verða vann, hafinn 
fómaftanbi, einginn frægri fannft en hann, 

folbu þar byggjanbi. 

32. Um þab bil í Noreg nam, nefna 
oldin ftinna, Þjóba fýrir Gamla gram, 
gæbban bóli línna. 

83. Margir réðu tífjum þar, runnar 
vatna glóru, fyrir gömlu Gunnhildar, gilf⸗ 

„ar allir voru. 

84, Poͤrdur úngi Poͤrdarſon, Pundar— 
ſpillir kjöla, frega matti framavon, fór til 
Gamla fjóla. 
„80. Viſt með fóngi vann ab fá, vidur 
hlífa ffera, tíu ára og tveggja þá, talbíft 
gamall vera. 

36, Meit af {fara metinn þar, makja— 
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runnur feppinns frægur, fterfur, vinjæll var, 
vopnfimur vg heppinn. 

37. J bardogum ætíð bann, odling ftób 
bið næfta, vg hvar meft var mannbættan, 
mannbóm fýnbi færfta. 

38. Bar ſvo þar um vetur þrjá, víbur 

fþjóta flælti, ſidan Fóngi fófti frá, fyrir 
bann gekk og malti: 

39. Eigna minna vitja vil, — ef bad 
leyfir. Hinn í mót af äſtaril, aptur Ívari 
hreifir: 

40. Bænt oſs fylgi veittir þú, serba 

munt því brabur, afrefs tíl Fi er mín trú, 

einnig gæfumabur. 

41. Ei kvad Pórbur ætla eg mér, ár 

lángt burt ab sera, ffjótt á ybar þjá 
fer, frægb ef til má bera. 

42, Þeingill fvarar: þér nú þráft, þab 

fer abra vegi, vid munum albrei aptur ſjäſt, 

upp frá peſsum degi. 

Á3. Audnuſaman geiragrer, grand ei 
hindra tjädi; hilmir þá af fjálfum þér, ſaxi 
ſpretta nädi. 

44. Hversdaglega bann bar þab, hulid 
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ljóst flæba, betri eingan unbanab, áttu runn⸗ 
ar klada. 

45. Elfarljösid allt um fríng, unda ffein 
á flagdi; koͤngur fíban þetta þíng, Poͤrdi 

gaf og fagbi: 

46. Fargadu albrei, eg þig bið, odda fær 

í meſsu, nema liggt líf þitt víð, liſtavopni 
Þefðu. í 

47. Hugur fegir mér þab minn, mælti 
raͤdur valba, ab þú munir eitthvert finn, á 

því serba? ab halba. 
48. Grunar mig, ad góbum bjor, gipta 

fylgja kunni. Þórður lætur bakkaſvor, þýtt 
af fljóta munni. 

49. Iggur ftála geb med glatt, gæbbur 
jordu linna, kvaddi fjóla, hélt ſoo hratt, heim 

til frænba finna. 
50. Gamli föngur vitur var, vanur 

fserbafári, hné fyrir vopnum Haikonar, þann 

á fama ári. 
51. Getur þefð, ad Þegar fann, þórður 

eættingjana, aub þá fórna átti þann, eptir 

forelbrana. 
02. Klyppur einn um andinn þá, allta 
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foftfinanna; hann var ordinn herðir þú, 
hafandi forräd manna. 

53. Oll þar vold par innanlands, orva⸗ 
hreitir þábi, fem ab frægur fadir hans, 

fordum hafa nädi. 

54. Olof husfru hersis var, hamingju 
rakti ſporin, mæta {nótin Mivfjarbare 

munbi -Gfeggja borin. 

55.. Klyppur vildi allt um vf, yfir brædr⸗ 
um bera, þraut þó famt ei lýba lof, lund⸗ 

inn hlifa ſtera. 

56. Annad ſogu emr til bar, efnid gæfu 

ringa: Sigurdur ſlefa ſagdur þjóli Upp⸗ 

lendinga. 
57. Einn Gunnhildar arfi fá, öſpekt 

vefja geidi, kvennarainid meira? en má, mild⸗ 

íng fremja nábi. 
58. Kom {vo vítt hans kvennahrifs, kynnt 

er þannig ffebi, að í þæng með konu Klypps, 
Fóngurinn leggjaft rébi. 

59. Poͤrdur bibur bróður finn, fuðlúng. 

sá að befna, þab mun annars oldin fvínn, 
ví til þneiðu nefna. 

60. Hofdingsſtapur heldur ſmär, beita 
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foobban mætti, ef ab hilmir bhreffjaflár, 
hefndum etfi fætti. 

61. Hersir Þetta heilräd tér, hins vid 

rútnar ræður, bjó fig út meb hrauſtan her, 

hans og allir bradur. 

62. Hofdu ſtildi, beittan brand, brynjur, 

ſpjöt vg hjälma, runnu ſidan leið um land, 

lýftu geiflar málma. | 

63. Fyrir lidi þeirra þá, Pordur var 
meb ollu, ſtefndi fseitin Uppland á, odlings 
rétt ab hollu. 

64. Gjóli þá med virdaval, veislu hélt 
ágæta, hirdin braff í häum tal, hornaloginn 
mæta. 

Gó. Undu glabir vínið sið, varð — margt 

ad gamni, en bradur fluttu brynjad lid, 
beint ab gilfa ranni. 

66. Qerinn ferbir hepta vann, hjá ſal⸗ 
býrum opnum, en blýrar geingu í hilmis⸗ 
rann, vg heldu á berum vopnum. 

67. Kom þar ftang á köngsins lib, Klypp⸗ 
ur undan rexnbi, þar til budlungs bordid 
við, bregbur fáravenbi. 

68. Oljóp allt inn ad háfæti, hetjan 
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orkuſtinna, vg ab fjóla Sigurdi, fára reibbt 
linna. | 

69. Ojálminn, ſvord vg beila rauf, hjor⸗ 
inn vagdarſnaudur, ofan. í berbar hausinn 
klauf; hné ſvo gilfi baubur. 

70. Inn var komid ita lid, atladi ſtyrk 

ab veita, hlyrar fnéru hradaſt vid, hugdu 

þaban leita. 

71. Gá fem ábur unban geff, inn þar 
gæfuflyppur, feinaftur nú fetab jéff, fram, 
og þab var Klyppur. 3 

72. Þórður næftur undan er, ab þvt 

feinna gáði, heyrdi breft á bati fér, brátt 

vid líta náði. 
73. Bar þá Kloppur, hýri þang, hoggv—⸗ 

inu banaſkeinu, frægur þegn vg fylfir lands, 

féllu tveir í einu. 
74. Gá var heitinn Óróalbur, þann er 

vega: bordi, þénti frægur fleindbalbur, fyrir 
Fónggins bordi. 

75. Bræbra fóburfrænbi var, frægur fappí 

talinn, funnu ei varaſt Þennan þar, því 

bann geff um falínn. 

(76. Brandi Poͤrdur bregda vann, byrjaſt 
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fnarpur fundur, ſneiddi ſidan Hröald þann, 
hreint í mibju fundur. 

77. War í falnum þjób upp ſtoͤd, prifur 
Þjálm og ſtjoldu, þlýrum ab með Odinsgloöd, 
ýttu máli. koldu. 

78. Kappinn Poͤrdur gyllingsgloöd, glæfta 

bar í hendi, hann af jotun meſta móð, 
menn til heljar fenbi. 
79. Velhugadur vigs í þraut, virða Funni 
(eina, farid góba, Gamlanaut, gafjt nú færi 

ab reyna. 
80. Komuherinn hjors víð bans, Herjans 

reiddi tunbur, Poͤrdur meft og blýrar hans, 
bjuggu menn í fundur. 

81. Hrepptu Dreingir feigdarfoll, fyrir 
Þranbabnjóbi, ſtrykktiſt nár, en ſtelfur holl, 
ffsampa þeir í blúbi. 

82. Fellur margt af heimaher, heyrdiſt 
fvein í salnum; hlyrar feingu fordad ér, 
fram og út úr ſalnum. 

83. Formannólausir, þrotnir þrótt, þáðu 
gribi fegnir, margir lágu af doglings brótti 
drepnir, fátir, fegnir. 
84. Poͤrdur kom og blýrar hans, Þeim 

— 
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til. búa finna, barft þá út um byggbir lands, 
bublúngs fall og hinna. 

So. Ovarf þú fregn til Qaralbar, — hul⸗ 
int nodru fanbi, fá var bróbir Sigurdar, 
fjóli á Mogalanbi. 

86. Ei {vo fljótt, fem girntiſt, já, gjört 
á bræbrum hefna, norður í londum nú því 

fat, nábi. þing ad ftefna. 3 

87. Dæmbi Þór í heiptarham, hlyrum 

. þá með flraungum, útlæga ſvo nefna nam, 

af Noreg endilaungum. 
88. Hefna kvadſt, þá fæmi heim, knär 

ab fínu laͤdi, horkufé til hofuds þeim, hilm⸗ 
iv leggja nábi, 

89. Mú fem bræður — fá, frekan 
bóm af honum, fínar ki ſeldu þá, ſpeit⸗ 

arhofdingjunum. 

90. Gullid, ſilfur, vin og viſt, vopn og 

kladin goͤdu, ofurnagd af frændum flyzt; 
fäkinn ránga hlödu. 

„91. Atla þeir ab Islandi, og til: fridar 

sona, undan Haralds ofriki, og Sl 
ar ſona. á 

92, yn efi ra brands, titt More 
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eg halda, úbarþefi med ærinn fans, ýttu á 
blaͤroſt falba. 

93. left ſtoͤrmenni flúið var, fyrir Nor— 
egg fljórum, ábur þá til Isfoldar, upsa— 

dals á júrum. 

94. Njoͤtar ftála nítján þeir, nú med 
Þórði vóru, fyftir hans og hlyrar tveir, 

bíngab reiða fóru. 

95. eitt þeim fylgja nenni eg ei, nógu 
ſtarfamodur; Hleidölfsferju gisid grey, geymi 
Þagnartjóbur. 

3. Míma, 

1. Herteits þrát eg horna lá, þnugginn æbi leingi, 

kvolds um tíð, ef fvæba ſmid, Eynni ad gledja meingi. 

2. Bofuftund og ſtirda lund, flytta og glebja 

ſtyldi, odrum hér fem einum mér, ef þad nokkur vilbi. 
8. Barla mér þvi óþarft er, æbifátt þá gleður, 

ab hreſsa lund um ſtirda ſtund, ftofufmíbi mebur. 

4, Meinum vér, ab muní hér, menn og þrunbir 

prjóna, halda víb þann fama fíb, fínni lund ab þjóna. 
5. Kys eg þab í þefðum (tab, þegar kenni am= 

ang, rimnagal af rænubal, raula mér til gamans. 
6. Gæti eg fleirum gagnast meir, gott bad falla 

næbi, og rekid ſtyggd úr renubyggd, rétt á med— 

an lyvadi. 
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7. viblinbóter því tef eg mér, til ab væta góm 

inn, vokvi fá mun lifgun ljá, lika ſterpir róminn. 

8. Qér vib batnar bol og fjatnar, blidkaſt tefur 

gebið, reflagná fos ræbir þá: réttur er nú fvebib. 

9. Kann {fe þab og komi ab, kvendid framar ræbi: 

nótt ab fer, og þá ſtal þér, þejði launa fvæbi. 

10. Poi ſtal mannfaungð mynda fang, meban 

góðu nái, fogu Þá fem fór eg frá, framar þjób= 

um tjái. 

11, Hatti eg þar, fem Poͤrdur var, 

þá meb líbi fnjallu, farinn á ſtip og fljótt í 

ſpip, ferðbúinn ab ollu. 
12. Qétí haf, þá leiti gaf, landid hver 

ur meingi, knorinn flaut um karfabraut, 
kulid herdir ſtreingi. 

13. Käri varaſt kunni þar, krapti hreifa 
greidum, lek þó hreſs vid oldueſs, á fæfónga 
leiðum. 

14. Urra hjól, en gaman gól, gjordu 

ffreingir næra, ruggar unbir álagrumb, alb< 
ur ſtyrid bæra. 

15. Gvignar rá, en feglin þá, ſpolum anba 
þanin, blakta óþreytt, en geingur greitt, 
goltur ſuͤda vaninn. 



16 

16. Saud á brjoͤſtum lodur Tjóft, lambi 
fúbir alba, uns ab fínnur elvir fsinn, Isa⸗ 

- foldu falba. 

lt Byrinn jafn þá ftóð á ftafn, ſtreingja 

brífur Fjón, Midfjord á, fem leidin lá, 

fjúft af Oúnaflóa. 
18. Os einn vid þar enti ſtrid, eſsid 

neglu breida, feſtarband vid fagran ſand, 
fyrdar út ſvo greida. 

19. Byggd ein ſtoͤd vid birtingslöd, bragn⸗ 
ar meſt er hroͤſi nefndur var af þegnum 
þar, þefði bær á Dfí. 

20. Atti fá, er þar bjó þá, þefsa jordu 
fræga, Egúlfur hét Asgeirs — audlegd 
hafdi næga. 
21. Skammt frá Oſi einn med hroͤs, átti 
á Reykjum heima, tag bt vid ffjómabret, 
ffæbur birbir feima. — 

22. Hafdi já við hjorva þrá, hlotid nægb 
af feimi, og vifingdþjóðum vokvad blób, vida 

í nordurheimi. 

23. Afrek vann og frægbir fann, felbi á 
hólmi marga, ſigur blaut vid hjorva þraut, 
hrauſtur fæbir fargi | 
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24, Het Skofnungur hoggaþúngur bjor“ 
inn Gfeggja góbi, er í ſteidar albrei ffreib, 
utar ſmyrdiſt blóbt. 

25. Hans - var eggjum eitruð egg, olli 
beljar grondum; betri gjar var hvergi hior, 
her á Nordurlondum. 

26. Hroͤlfur Kraki hetjumaki, hver ed 

Danmork rébi, átti þann, og haſoi hann, 
haugs í dimmu bedi. 

27. Skeggi þá nam hernad þá, Hleidar⸗ 
garb red fínna, hreyſti naut og hauginn 
braut, hetjan vrfuftinna. 

28. Ójalta þreif úr haukalleiß harda 
vidargridi, hann er bar, há —— var, 
hilding med í ſtridi. 

29. Bodvar þá þann bjarta fá, bjöſt vid 
Laufann tafa, nábi ei af og Yfirgaf, eydir 

munbarjafa. 

90. Kónginn Hroͤlf, þar haugs um gólf, 
brauftur Skeggi finnur, af honum Yring, 

„ titt ágætt þing, og Gfofnúngint vinnur. 
31. Hjorinn ftinna Hetjan vinn, hulinn 

Mínar elbi, ſidan bar, því vaſkur var, Sg 

Íaungum felbi. ; 
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32. J Midfirdi fráb er yrbi, frægur 
godordsmadur. Fadir hang var, ſä ſtjoldu 

ſkar, Skinna-Bjorn kalladur. 
33. Af því ſeima auſturheim álfur kanna 

nábi, ſafalaſtinn vg hüdfarm hinn, hafdi ab 
Sgalábí. 

34. M Meyfjum Bjó me Blíða tú, 

Bjarnar kundur Skeggi, ſtoͤrhofdingi um 
heradshring, helt har marga ſeggi. 

35. Audnu getinn Eidur het, arfi Skeggja 
frægur, ſer manndyggd og trauſta tryggd, 

tamdi lifs um degur. 
36. Fremdaſnar á föſtri var fänginn 

áftarbanbum, beſsi fveinn í hyggju hreinn, 
hjá Porkeli á Sondum. 

37. Pordar til eg vikja vil, visund þar 
fem ábi, frónð á reit með fínni fveit, ſid⸗ 
an tjalba nädi. 

38. Gagan ínnir fyftfinin, fér í tjalbi 
væris leið ſvo tíð, að til | þjá lod, tjáð er 

meitt et bæri. 
39. Beið þar fveit vid birtingsreit, bar 

þó fmátt til frétta, fomu ei menn ab ítum . í 
enn; undrar bræbur þetta. 
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40. En um fíbir eina tíð Eyúlfur nam 
ríða, Osi frá og fínnur Þá, formann 

fumu-lýba. 

41. Pordur tér: mig furda fer, falt 
hvad bændur fitja, því fvo feint ab hondla 
hreint, baffiglíngar vitja. 

42. Mig á fangar metnab lands, menn 
ei breija ffrafi, ab ſpyrja rétt, hvern farm 
og frétt, fleyftyrenbur“ hafi. 

43. Vanur er Skeggi, vinnum Íegg, ſvo 
Eyúlfur tjábi, fyrftur manna finna þann) 
fleyi er ſtyra nädi. 

44. If varningi alls kyns þing, eins vg 
farminn besta, kys hann fér, því halur hér, 
hefir valdid mefta. 

„ 45 Mæ eg fratt þú ridir hratt, Reykja 

til og fínnir, fappa þann fvo róms af rann, 

ræbur tryggda fpinnir. 

46. Þórður anndart ei til hand, eg mun 

reiðu gera, hvad fem mér til handa ber, 

bérna fyr ſtal Sera. 
47. Ég bann fínn, þá annsar — ei 

ſkal fréttir dylja; máttu þab ſpo — 
kvad, Þínir eptir vilja. 
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„48. Qeim til Reykja horífur veif, hon⸗ 
um Gfeggi fagnar; Eyúlfur, fem — 
ur, Ýmsar frettir magnar. 

49. Innti frá og allt nam tjá, um ſtip— 
fomu nýa, og ſvo Þar hver æbftur var, 
eydir ljóma bía. 
50. Beiddi finna formanninn, freft er 

margir þróða, og varning þann, fem vilbi 
bann, sænftan fyrftut kjösa. 

ö1. Annsar Skeggi audgum ſegg, unntir 

þú mér tidum, ſoͤma og féð, eg ſatt það 
les, ſizt meb þánfa ſtridum. 

52. En.nú ber að unna þér, alla ſemd 
af beſsu, eg verb heima garb ab geyma, gebi 

búinn hreſsu. 

óð. (Effi hót, þann býður bót, býft eg 
við ab fínna, út vid fjó, en þeffi þó, þunb- 
inn trabar linna. 

54. Gofugri eingan eg veit dreing, orva 
briotur tjädi, komid hafa hlunnjör aj, hér 
ad Isalädi. | 

55. Órauftur, gegn og gilbur þegn, gæbb- 

ur fræfleif ſonnum, fremri hér og einginn 
er, innanlands af mönnum. 



21 

„ 56. Því famt einn af beli hreinu, Pordi 

lofa ffylbir, fem ab þú með traufta trú, 

tállauft. halda vildir. 

57. Ef vid þig bæin yglir ſig, ekki þarftu 
meira, hefnir fín meb beipt og pin, hirdir 
gräbaks leira, 

58. Slitu tal í ſinnuſal; fóma kvedju 
vandar, Eyülfur ſvo ———— ofan reid til 
ſtrandar. 

59. Styrimann þar hittir bann, herma 
fíban gábi, ræbur Gfeggja fvínnum (eggs 
fsara Poͤrdur nábi: 

60. Bel fór þér í þefðu hér, þyfift eg 
Þó ffilja, $fa míg, en efpa fíg, einn mun 

Skeggi vilja. 
61. Bon, er ſmäa virding þá, veiti eg 

balnum sinna. Hinn ſvo kvad: eg ár vil 
það, þann vid gjorum fínna. 

62. Hetjan fegir Þér til nei, 0 fyrſt 
ekki vildi, bjóða mér vid ſidu ſer, ſitja í 
vetur ſtyldi. 

63. Svo ſtal þann fá mikli mann, mer 
að litlu kenndur, ſtrjüginn fínn eg fullgon 
finn, fæba á, bábar hendur. 
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64. Bodur Poͤrdi blyd med ord, bónbinn 

hjá ſer gifta, en hefdarlid um bérabib hon— 
um narri viſta. 

65. Pakka þér med blidu ber, bodid kapp⸗— 

inn ſegir; en i ſtad eg þigg et í — 

af gneiſta fleygir. 

66. Faladi Os, er fór af þróð, formann 
komulyda, hugnun galt, en hinn let falt, 
hofudboͤlid frida. 

67. Sagda jord mót ſvofnisjord, ſeldi 

Egúlfur gladi, utan ſtanz med fölk vg fans, 
fór á Torfuſtadi. 

68. Agatt bú ſvo eflbi nú, aud og heidri 
nábí, bjó ſoo þar til beſs hann var, afinn 

- grænu lábi. 
69. Þórður ffjótt vg breingja brótt, Drif 

inn Mínarljósi, fvíptur þraung med fjárins 
faung, fór þá heim ab Dei. 

70. Rädyr unns hann réð til — 

rikdom kafinn meſta, fjölmennt þar hjá Poͤrdi 
var, þraut ei ſtemmtan bezta. 

71. Þrátt að leikum Þórður veik, þann 

um vetrartima, fjoldi manns þar hélt til 
bans, að henda knott og glíma. 
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72. Saͤgt er frá, ab Poͤrdur þá, þar af 
ollum bæri, neinn ei ſtöd vid ſtälarjöd, 
ſterkur þó ab væri. 

73. Gteggi vg Poͤrdur effert ord, innt 
er faman ffrafi, bö ab geira gautar þeir, 
gjarnan fundizt hafi. 

74, Brädum Þórður vinſall varð, veft 

þab likar Sfeggja, yrdi hradur afrefsmabur, 
yfirhofud feggja. 

75. Ofund fveíd í orvameid, ærib bitur 
leingi, ef Þórður og Eyülfur, alþýðu lof 
feingi. 

76. Let ei bera famt á fér, ſendir frægur 

ſlaungu, bábir kvitt þó fýfli um ſitt, fem 
bann viſsi af aungu. 

77. Valid ſmid um vetrartid, vanda 

Þórður geidi, nauſtin víð með fómafið, 
fílbar nærri lädi. 

78. Brjótur ftáls af byrgdum fjálfs, 
byggdi ſkütu væna, Stranda til um jr Ana; 

hyl, hlaupi ffreibarfæna. 

79. Annad má nú efni tjá, um Þorkel 
„sú Sondum, Eiður var þjá beſoum þar, 
begni ſidavondum. 
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80. Beiddi Skeggi ſagdan ſegg, fig um 
Jólin fínna, auds med gná og Eidi þá, art- 
ugri beiglu fínna. 

81. Kom þar ab, hann keyrdi á ſtad, 

konu og Eidi medur, ſporudu ſnjö, en tf 

var þó, þeysið hláfuvebur. 
82. Dag abjánga greiddu gáng, Gauts 

um fola innu, mót við þar, fem Poͤrdur 

var, þá að ſmidavinnu. 
83. Af Mibfjarbar ánni vard, ísinn þá 

med vokum, margftyffjaft, en ſtraumakaſt, 
ftórum fleygdi jokum. 

84. Þórbur ſer, hvar Porkell er, poöptu⸗ 
fol ab: hÿda, naufti frá og yfir á, ætlar 
því ab ríða. 

„85. falla vann, já gru ann, eflir frægba 
hradur: gábu ab þér, því ófær er, áin núna, 
mabur. 
86. Keli gegnir gilbum þegn: gábu ſmida 

þinna; en eg mun, þér gjor í grun, gæta 
ferba minna, 

St. Helt ſvo fram á ——— hirdir 

ættartánga, ſeims med heid og fveininn Eið, 
fet á ör ränga. 



25 

88. Roͤdur knatti, en bar:þó brátt, bát- 
inn undan ſtraumiz vatnaſkrid og isaid, Úlli 
hordum glaumi. 

89. Af bró gaman all ad ftaman, din 
ðbjalft nábi, isinn raf med breſt og brak, 

út ad baralaͤdi. 
90. Keli fá i prautum þú, þar vid neitt 

ei réni, hvolfdiſt far, em fafib var, kelin 

jolagledi. 

91. Somuleidis Subreſte, felt í Hoeden 
graͤdiz það var bapp. eg Bai app, beim 
ab þagnarlábi. 

8. Sía. 
1. Auſtragoldin eg þramber, eptir mætti ring⸗ 

um, þeim á Fvolbin fagna fer, foͤlkid allt. í Fringum. 
2. Elynfamt hjal ög ffúlbmæle, ſtemmtun frægft 

er togín, yndisdala utan fé, allur Fjarni froðinn. 

3. Hver fem vill ei halda her, hollt ab. glebja 

finni, fargar ílla fyrir fér, fridi og rójeminni. 
Meinlauſt gaman lifa lýð, leyfa helgar red⸗ 

út; foo áð ama eydum tíð; víð til heilla, bræður 
5. Sizt vér ftyggjum fólarfmíb, ſorg ef ſneidiſt 

getið, þá adhyggjum fómafið, ſamt þó væri kvedid. 

6. Kann ſte bletti falt hugſtot, targa ſervitr⸗ 
inga, þeir hafa þá efti heldur not, hollari ámínninga. 
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{6 Audnu glatar áftanbi, opt fá heimſti maður, 

fem ab hatar heilradi, heldur pverſinnadur. 

8. Veldur ei, fá varir mann, við ſlisanna boda, 

luklufley þó færi. þann, fram í opinn voda. 

9. Barla færri velgjarð nein, Vona eg megi 

Beita, en af færri hógværð hrein, beilráb odrum veita. 
"10. gátt er meira fragdarmanns, forgefins af 

bábum, en bella í bd heimſtingjans, bollum vara⸗ 

raͤdum. 

11. Tokum fóma fannfæring, fviptir óblýbninni, 
látum fróma leibrétting, lysa óbveru fínni. 

12. Minn því fforba maunſaung víl, 
má til ſogu fálma, þar fem bordahroſs á 
bvl, hreppti farartálma. 
„13. Hjoͤnin þá og Eidur eing, undir 
J— nærri lá í madu meins, mundu 

tapa lifi. 

14. Af því framar áttu dvol, eiga lífs á 
foæbi, ſtraums úr ama komſt á fjal, farlinn 
með þan bæbi. 

15. Batnaglaumur, Flafafaft, feyrbi ab 
máttarlinum, fpúbí ſtraumur fleyi jaft, fram 
úr árfjaptinum. 

16. Qvolfi á þad bárubjót, bar með vota 
lýbi, gagnvart þá fem —— ſtoͤd, þar vid 

ferjuſmidi. 

— — — — 
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17. Beiddi Keli þurfinn þá, Poͤrd ſem 
ynni megna, þeim ab heli hjálpi frá, * 

ingjunnar vegna. 
18. Ferda þinna Poͤrdur tér, þú munt 

gæta hradur, ſmida minna umfjón er, eg vid 

bunbinn maður. 

19. Eteingrímur, fem beyrbi hvad, hjalar 
begninn ſtifi, góbjamur fínn bróður þr 
bjarga þeirra lífi. . 

20. Poͤrdur eigi þver í hik þefðu hlod⸗ 
ir fari, Þar næft fleygir fér á fund, jófti að 

hvolfdu fari. 

21. Gafan ſtuddi vopnaver, valagrunbir 
þjábi, jokum ruddi ſamt frá fér, ſidan bätn⸗ 
um nábi. 

22. Gafſt þá færi ab forða neyd, fleyg“ 
ir elba Mínar, batt meb fnæri úngan Eid, 
upp á berbar fínar. | 

23. Herti ſundid fnúbugt fnýr, fneffju 
frá. ab bragdi; flutti á grundu tjorguthr, 
til Steingrims og fagi: 

24, Veittu úngum baugabor, bjargir nú 
ſpo þrífi, daudans þúngu kuldakjor, rm 
faft ab lifi. 

2. 
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25. Aptur ſueri votur vid, veitir rafta 
fung, nädi neri gjarn á grið, greip þar 

ferlínguna. 

26. Neytti dada hafs um hyl, hetjan 

orkurika, faxdi pjäda baugabil, brödur ſin— 
um lika. 

27. Pridja „fínni Þórður má, — 

fuð fínar, Sela finnur, karli þá, ppti 

á herdar fínar. 

28. Marri bana —— var, brjóf af 

ftjafta ſtundi, hann um jana brautir bar, 

baugatyr á ſundi. 
29. Jofum hrindir hetjan ffjót, hradar 
ferðum banninn, elju vindar felf und föt, 
flutti á herdum manninn. á 

30. Hrauſtir barmar báru beim, badi 

hjón og breinginn, tólfið varma veitti þeim, 
vantadi hjükrun eingin. 

31. Steingrim furðar nú á nú, núg þó 
ſtarfad væri, og að ſpuri Þorkel því, Þór 
ut feinaft bæri. 
32, Poͤrdur ſharar hegi biſt, þunbar- 

ljóma. baldri · Eidi bar ad bjarga BAR 
Þar bar bann ab aldri. gn 

Á 

——— 
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33. Mér ab“ gagni ſidan já, í fveihitinn 
verdur ſnari, gafumagni mun "fi nd; minn 

sg lifgjafari. 
34. Meſtur var því wmann ſtadi / málms 

ab üngum viti, hann eg“ bar“ ſem 

fé, fyrſt úr lifshattunni. 

35. Porkell hitgði eg bphldi meft, brautir 
vid ad reynaſt, orkubrugdinn hlunns af þef 
bann því flutti ſeinaſt. 

36. Þótti! niéti og: miannſt adinn⸗ minnſt⸗ 
ut! þé ab“ bæi, fjola“ á“ meti karlfuglinn, 

fappinn talar frægi. BL 
37. Léttu! barmar tali" tveir) til“ fo 

jón; geingu, reiðu“ harma hro ollur deyr, 
heilan ſtyrk þan feingu 

38. Þórður ſoͤma elfdum Git, eptir baud 

ad vera; þaffir hljóma hjals af heid, hann 

Íso lofar gera. 

39. Let ſer þaga“ bóga þar, sítar 
foͤſtur betra, hraunar Þaga hirdir var, her 
um tíu vetra. | 

40. Finnur Skeggja Porkell "þá, brauta 
reiðu greindi, athofn ſeggja ſehti da 
en eingu leyndi. J 



30 

át. Hrakfor ffjóta ffarpt fram bars 
Skeggi medan þagbi, ramur fþjóta reynir 

fnar, robnar þá og fagbi: 
42. Eybir hroͤſi oͤheppnin, olli ſlisum 

ferda, nidur á Dei arfa minn, eptir leztu 
verda. 

48. Próaft bol í þánfarann, þeim af 
ftyggbaronnum, ef ab dvol þar elur bann, 
Svilbar þjá monnum. 

44. Vilda' eg heiður vidbundinn, viſt til 

gefa mikid, hefdi Eidur aldrei minn, á fund 
Poͤrdar vikid. 

45. Inn i Skeggia ſtilningsrann, ſtein 
ei glediſolin, noffrum feggja ſyndiſt hann, 
ſpvippuͤngur um jólin. 

46, Veizlu Fennda eyddiſt ol, er um jólin 

gladdi. Porkell endar drykkjudvol, droͤſt ä 
ſtad vg kvaddi. 

47. Somu aptur lagdi leid, légt þó brúfa 
vara, hjorvaraptur hitti Eid, hann bad med 
ſer fara. 

48. Ungur bauganjoötur nú, neitar því 
og fagbi: her um ſpauga þarft ei þú, had 
til framar lagdi: 
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49. Framar veita fjorráb mer, fairleg 
ſtaltu varla; Poͤrdar leita hylli hér, happa⸗ 
ráb eg kalla. 

50. Vildi eg þér ví minnſia mein, mundi 
Porkell greina, heldur en mér í hverri grein, 

hvad fem abrir meina. 
51. Burt þaðan og yfir um á, innt er 

Porkell víti, fvo er þann nú fogunni „frá, 
ſagdur buͤra lífi. 

52. Almaboͤr á Osi beib, allvel þánfann 

hreſsti; Poͤrdur fór ab elffa Eid, eins vg 
fabir begti. 

53. Gfeggja funbur Poͤrdi þá, bagdir all: 

- ar tjábi,. hverja ſtundu haubri á, honum 
fylgja nábi. 

54. Nättürlega tímatal, tefur fram ab 
líða. Eitt fínn þegar Þóptuval, áð a var 

að ſmida. 

óð. Hafdi ſaxid hjá fér lagt, hirdir mund⸗ 
ar roba, Eibur ftrar þar var á vaft, vopn⸗ 
ið tóf ab ſtoda. Að 

56. Gér ab leifur lánga ſtund, lond⸗ 
úngð hallar brima; Poͤrdur veif ab laufa⸗ 
lund, líbinn eptir tíma. 

s 
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57. Spyr þinn frægi: halur hýr, hugar⸗ 
brek med varið, hvort ab. lægis hjosatÿr, 
litiſt vel á ſaxid. 

58. Þar til ſvarar ſpeinninn já, ſvoddan 
þarf ei efa. Vopnid rara ber ffal þá, Pord⸗ 
ur ſegir, gefa. 

59. Eiður feginn serba vaun, vinar⸗bokk 
uppſtundi, aldrei ſegiſt honum þann, hnoſs⸗ 
id lanna mundi. 

60. Bináttu hreina , þú ſtal þér, þrátt 

um æfi veita, fú-ei.neina lidſemd lér, líta 

ilsverd má betta. 

Gl. Pordur ſvorin bagda meſt, þaffar 
foͤſtra ſinum, tryggdakjorin koſtabezt, kaus 

af pänka finum. 
62. Bitur greidix vidbot mals, veitir 
hremsu Fa: þú munt eydir unnarbáls, 

pt vg fórum launa. 
63. Eiður , léttur, bæarbrant, bar . þeim 

veidi fína, . afei. mettur Gamlanaut gjordi 

ollum ſyna. 
64. Skoda fridan lauja lét, lydi „gæfu 

dreingur, nokkru ſidar fils um flet, fram ad 
Reykjum geingur. 
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65. Finng gadi fodur ſinn, fram og 
kvedjn ſtilla; tafa nedi — hinn, þurfi 
vel né ílla. 

66. Skeggi fegir: bol bar“ þér, jólbar 

fóftur Færta) en hitt tilſlegid meſt af mer, 
miklu happaſtarra? 

67. Eidur brátt fvð anusar þá: eg kaus 
þetta heldur, mikils þáttar “maður ſä, meiri 

ſemdum veldur. 

68. Porkell bana bjo mer táð, Ó bóna 

nautheimſkari; en Þórður“ vana vits med 

búð, varð minn lifgjafari. 

69. Honum fleftar heillir af, hlßt ci ví 
minu mer bann bezta gildur gaf, grip út 
eigu fínni. 

70. Skeggi ſparar: ſyudu "mét, be eg 
lika "hrósi, gripinn tara““þæm,“ ſem þér, 

Þórður gaf á Dót.“ 

TI. Sidan Eiður fari brá, fv Það hinn 
vibtafa $* fvatagreiður "til" nam “tjá, tiggi í 
munbar jafa. 

72. Vanna hing um vidan ſtad, vart ſtol 
fiunnaſt mega, ſtörhofdingjar söl þa sá 
id víft ab eiga. 
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73. Grip þann Falla beztan ber, buͤinn 
jotna ſtrafi; trúi eg varla þennan þér, 
Þórður gefid hafi. 

TA. Eitur beiddi ſtälaſtaf, ſtyrkja fig til 
launa; hondum greibbi effert af, eybir Freyu 
rauna. 

75. Framar tjädi ſvo þab finn, ſizt gat 
þar á legid, oͤſta nädi ab hefdi þinn, þig 
inn albrei þegið. 

76. Eidur farar: ei líst þá, okkur * 
um þetta, lifgjafara minn eg má, matan 

albrei pretta. 
77. Forlét brátt finn fodurgard, fyrfi ei 

hindrar greidi, fvebjufátt með feðgum varð; 
— fagnar Þórður Eibi. 

18. Gveinninn úngur fegja vann, fem 

var fóftra gaman, hvad ffapþúngur Skeggi 
og bann, ffrofubu bábir ſaman. 
79, Þar um ræba tveir ótvift, týrar 

arettís jadra; efnid kvada frá þeim flytft, 
fer og nefnir abra. 

80. Einn óringur eydir brands, Asbjorn 

fappinn talbi, Fólenbíngur utanlanbð, um 
þann, tíma. byalbi. 
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81. Hugadur bar hetjumoͤd, hreitti gróttu 

malti, auknefndur af itri þjóð, Asbjorn 

Veisugalti. 
82. Fenjuhreggia hilding var, hvergi 

ſmär ab líta, ſyſtur Skeggja Sigridar, font 

og Porſteins hvíta. 
83. Mikid fridur fleins var þór, fleftum 

rammefldari, orfuftríður grid ftór, or vg 

hreſs í fvari. 

84. Hrügu ſtærſtu fóta fyrs, féff af 
runnum Ífjalba; ſumar næfta álfur irs, 

Islands til nam halda. 

8. A fæbobum ekki feinn, eltur vínba- 
ljóni, hvitavodum — einn, oſladi knor 
ab fróni. 

86. Lenti fá í Längadal, litid — 
Blondu, Asbjorn fräan I fefti þar 
vid ſtrondu. 

87. Þeirra vitjar pjoͤdin ſvinn, þefftu 
formann feggja, túngur flytja tíbinbin, til 
Midfjardar⸗ Efeggja. 

SS. Brú. vid ffjótaft boͤndinn fnar, búinn - 
rómuftáli, vill fem fljótaft fínna þar, frænba 
nn ab máli. 
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89. Hittuſt baͤdir hofdingsmenu, hvor 
þar, odrum fagnar. Kys eg nädir fjálfur 

ſenn; fyanur óma þagnar. 

90. Bifar tómur Toiblinds bvi, tefur mér 

ad, hafna, Huikarsloͤmur orbyrgd í, ætlar 

ſer að kafna. 

4. Mím a. 

.Hrakfor eina hermi yffur, heillabredur, en 

- mér, Sk á bvi ridur, ad bad viti ei ftúlfnalýður. 

"2. Eikt fyrir bag, þá abrir Ísáfu undir kladum, 

ſtedi þefsi ſtemmdarhreda, eg — min um ſlikt 

ab kveda. 

3. J fjorda fínni, far — fram eg keyrdi, 

ámátlega árar bærbi, albrei byi eg figling, lærði. . 
4. Þrisvar ábur efnaleyði um eg Fenni, bugð= 

adi nü af heimſtu minni, heppid ráð í fjórða fínni. 

5. Ad finna ſtyidi Gunnlod greitt á gægfu tama, 

i Hnitbjorgum ú dú heima, As amjodinn ſtal hün 

geyma. 

6. Unbra. ftórar ámur þrjár ſü — hird⸗ 

ir fyrir berjafobur, sttb, bátíblegum greppamjoͤdur. 

Hyver fem giljar hringahrund ſvo henni nægi, 

talad er ab tafa megi, teyg af beſsum góba legi. 
AA A noffur annar fær Þar eina tegund; Já má 

varla vera ragur, veſall, daufur, már né magur. 
9. Nü ſtal þegja þá frá því eg borngrund hitti, 
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— hün eptir frétti, ad mer hlö— og magann 

fetti. 

10. Sagdi eg frá Því — og rétt, en fóubi á á 

meban, hvad eg hefdi begt ab bjúba, og bad hana, 

já með audmykt góða. 8 
11. Gekk hún nær ab gá áð, hvort fér gæti eg 

benad, og kaſtadi til mín ſpari finu; þú ſegir nü 

að „gamni þinn. 

12. Hovad munt. þú — þejðu „minum borfum 

duga, „efnalitill orkutregur, edi fg vg veſal⸗ 

legur. 
13. Svoddan eymdar úrræði eg ei vil nýta, 

mundi annars „efi meita, ef bad mætti nokkud 

heita. Bli 

14. Þarna, varð. eg hiſsa hreint af þénnar: tali, 

ng bab mér, felja, ſpo fem pela, en fá þar ekli fært 

ab ftela. 

5. Afſagdi hün alla näd og eyddi gamni, ert 

barði mig med ſvintu finni, og Íþeiat mér „frá 

lagarinni. 

16. Verr en ſueiptur helt eg heim ad hoilu⸗ 
bedi, ærið. feginn og til naͤda, úr Er þá var 

ad rába., 

17. Þó fái eg effi fljödagunſt né fylli kera, og 

vid armóð hljöti hjara, hennar tíl ſtal albret fara. 
18. Legg eg þad á baugabrú í beiffum raunum, 

ab huͤn miſsi mjodinn fína, . vg meydom ſinn áð 

ſneipu mína. — á 
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19. Ekki er férbver ferð til fjár, og fór ſvo 

núna, mun eg famt þó mega reyna, málð ábrepu 

ſteinkja eina. 

20. Bængja færður Fjolnisfälki 

féff þar næbi, fem ab frændur fyrri tjábir, 
fundizt hofdu á landi bábir. 

21. Skeggi baud til byggda finna brjöti 
ſtjalda, það og Asbjorn bekkjaſt vildi, bakk— 

arordum vinſemd fylgdi. 
22. Redu flæbafáf til hlunns og farm— 

inn býra, ſeldu þá, en ſumt forvara, ſidan 

beim ab Reykjum fara. 
23. Asbjorn þar við unadſemd og allan 

greiða, fitur fyrft með feggi fríða, {bv 
fram noffrir tímar líða. 

24. Opt til lauga Asbjorn fór vg einnig 

Skeggi, ſvo bampaftíflur hót ei haggi, heil 
brigdinnar figgurflaggi. 

25. Eitt fínn frændur lágu leingi á laug: 

ar barmi, ad ffemmta ſer við fólarvarma, 
felja kom þar. gefnar þarma. 

26. Lerept með. til laugar fór fá liljan 

feima, ollum þafin álítöblóma, otud vía 
Eólguljúma. 
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27. Raudum ſilkikyrtli Hæbb og. kaͤpu 

blárri, mikid frid og fleſtum ftærri, feimu⸗ 
lauſt gekk ítum nærri. 
28. Asbjorn reið vid alboga, þá aud⸗ 

grund lítur, horfdi ſtodugt hün á móti, 

hvorugt þó ab fygrum rúti. 

29. Fljótt úr augſyn frænda veif jú 
- falbatróba, beim ab Osi hleypur þaban, 

hitti fyrft fínn barma glaban. 
30. ví litbrugdin þú ert fyftir? Poͤrdur 

ffrafar, Asbjorn beſsu ollad hefir; effert 
fvar því {nótin gefur. 

öl. Asbjorn frétti frænda finn, fest 

fljodid væri, fem ab tftar augum ſuorum, 
ab fér Fafta nam óvarin. 

32. Gvarar Gfeggi: Bigribur er fyftir 
Þórbar, Osi frá fá omun ffarbar, eifin fog⸗ 
um línnajarbar. 

33. Qegg þú frændi eingar áftir auds víð 
nonnu. Hyvar fyrir? fvo Asbjorn innir; apt⸗ 
ur. Skeggja fvar ei linnir: 

34. Af því bræbur eru vifs ad Beirb 
unnir, fullir kapps og mifilmenni, má {fe 

þar á nokkrir kenni. 
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35. Litid pyrma þér, ef ſtridir beirra ſtapi, 
bar heiptum medti hildarkäpu, hilmir Sig⸗ 
urd ſlefu dräpu. 

36. Asbjorn mælir: eg: fjálfráður "ætla 
vera; fyrir hverjum — fodurlands äẽ 
medan toͤri. 

37. Skeggi annsar: —— Þig eg þó 
tvfla;ínm bad fundir ykkar ſtiha, ef ad harbn⸗ 
ar gridarkylja. 

38. Eptir hjalid heldu bädir heim ad ranni, 
nefnir Asbjorn aldrei ſvanna, eyrn ſvo það 

heyrdi manna. 

39. Tidinda nú ailbat fritt hjd tjorgu⸗ 
hlinum, fram ſvo leid chfraningsbana, lóg 
ſtraumar inuu rana. 

40. Þá "til Leita: þeyfti margt af þegnum 
frægum, á. Midfjardar isalogum, eptir ſid ci 
fyrri dogum. 

Ál Margur var þá maður fár af Mid⸗ 

firdingum, Asbjorn þó med orkugeingi, vegi 
ftærfta hrosid feingiv 

Á42.1. Gfammt frá átum“ Efeggi fat ab 
ffemmta augum, ſamt þó 'léfi“fjáljur eigi; 
fvo Dar tíl á einum degi, 
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43. Ad Poͤrdur og, Asbjorn ſtyldu eiga 
ſaman, giordu fyrſt á. gledi tamir, glima 
faſt ad afli ramir. | 

44, Þórður ſleingdi buͤngum nidur bprna⸗ 
baldri, ſyo i hylja binni buldi, hluͤnkiun vid 
og ſidan buldi: 

45. Fell þar Veisugalti greitt, ſvo gildur 
tjädiz Asbjorn þá med ofsareidi, áugum 

hljöp ad ftálameidis, 
46. Hugdi fleygja frægum „hart: á froſna 

fvellib, Poͤrdur mætti her vid halla, hlaut ci 
bæti fné ab falla. 

47. Fell par „merkimaburinn!, og miumu 
ſlifir, færir vera, litt til lejifa, léti Ía: As⸗ 
bjorn talid reika. 

48. Heyrdi⸗ Þórður Þetta hjal, og þótt 
midur, vaknar fjör. í friſtu blóki, fram, því 

lagdi {vor af móðir, 

49. Ef —* vid mig. reynir Veisu⸗ 

galti, okkar vita, ſtilnad ſtaltu, ſtrafid þetta 

ſannleik haltu. 
50. Albuinn beſo em eg nú, bann: As⸗ 

bjorn tæbir,. herFlænbuft þá hreyſtifjädir, og 
hompudn Pundar kertum bädir. 
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51. Hoggin þúngu hvor þar brum hugdi 
greida; bragnar þeir, fem þar vid ſtoͤdu, 
þeirra ſtrax á milli vodu. 

02. Skildir urbu ffatnar brátt meb ſtapi 
þúngu; leifum bætti liſtugt meingi, lifa vet: 
ur kvaddi breingi. 

53. Gtrar um vorid Þjóft Asbjorn til 

burtuferdar, landi frá med holda harda, 
heſtinn út á megingjarda. 

54. Skeggi reid til ſtips með uͤngum 
ſterdir hringa, ſaman eintal áttu leingi, cid⸗ 

ur en ſtildu baͤngs vid eingi. 
55. Asbjorn talar: eignaſt vil eg úngan 

sanna, bid eg frænbi hér ab þlynnir. ver 
er fú, bann Skeggi innir? 

56. Gigríbur frá Osi er, þú Asbjorn 
gegnir, mætrar bið þú minna vegna, merk⸗ 
ur Freyu hvarma regna. 

57. Annsar Gfeggi: eg til þejð er ó> 
viljugur, Þórður mun í þánfa bágur, þinn 
ei girnaſt vera mágur. 

58. Asbjorn fvarar: varla? er vert eg 

vænum fsanna, tapi fyrir fólfu finni, fáan= 
leg ef vera Eynni. 
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59. En þó Skeggi arid tregur undan 
ſetti, lundi frægum linna ſtetta, lofadi ſamt 
ab reyna þetta. 

60. Ad fvo mæltu kvodduſt kaſtir klæda⸗ 
runnar. Asbjorn ſtyrdi heſti hranna, hedan 

frá til ütlandanna. 
61. Heim ab Reykjum Skeggi ſtjött meb 

ſtatna sendi. Um Þann tíma óbfljúganbi, 
ein kom frétt af Guburlanbi. 

62. Ad Fominn væri Faðlajór, fem kaup⸗ 

mann ſtyrdi, hladinn alls kyns voru virdi, 
við Hvitä í Borgarfirdi. 

63. Skeggi bjó ſig brátt á flab meb 
bragnagrúa, til ab selja veru nýa, virbing 

búð vg efni brýgja. 
64. Hoͤpur fór var honum med af hér: 

abólýbumi. En eg verd ad Dei leiða, 

Auſtra fneffju þegi greiba. 

Gó. Eiður frétti fóftra fínn, hvort færi 
eí lífa, ſoo fem lundar fáa Krafa, tér til 

buͤsins nokkud tafa. 
66. Poͤrdur fvarar: því mun eg beſs 

þurfa miður, bér en abrir bændur blíbir, 

bet er ſamt þú meb mér ríbir. 



Gr. Pänfinn ſpair þefði ferd mér þrautir 
büi, lidſemd mun eg burfa fína, Þannig: rá 
eg drauma mína. 

68. Spyr þí. Eidur ad, hvad dreymdi 

eydir ſtäila. Poktiſt eg, nam Poͤrdur hjala, 
vid þjóð uͤtlenzka um kaupſkap tald. 

69. Inn eg kom i eina “Búb af aurum 
byrga, þat eg hitti mikid marga, mér oͤpekla 
grimmdar varga. 

70. Ad mer ſoͤktuallir þéiti, fem oͤlmir 
hundar, lét eg reiðba Tviblindstundur, taka 
varginn einn í ſundur 

71. Strax af odrum hjó eg hausinn, 
handagreidur; flokkür arga: or i adi, af 
mér tóf ab rifa kladi. 

12. Raffleqga mig vardi ſamt, þó væri 
móðir, í þvi fá eg hidbjorn — hjálpa 

vildi mér ójtadur. 
(3. Hrokk eg upp í vid hans adgängiun 

horkuſtinna. Má vad Eidur: þú mnut fót) 
bad eru hugir vondra manna. 
74. Fardu' á ſtad med — minum, 

foͤſtri gödur, ef ad ſudur cetlar ríða: Anus⸗ 
ar þinn: þvísffal eg hlyda. 
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75. Adur frægir fyrdar heiman Ferðir 
greida, Sigridur med ſvinnu rädi, uw til 

Poͤrdar mæla náði: 
76. Eina ſtikkjn allvandada, elſtubrödir, 

kanuptu nú, ſem hogum hlydir, hauda mér, 

ef lítur prydir. A 

77. Svo ſtal vera, varar hann, þó ſegi 
bugur, fullkeypt verdi fatid fyrir utan 

borgun næga. 

„78. Hélt þvo Þórður —— að, og hót j 
ei dyaldi. Honum Eiður atid fylgdi, einga 
ſtundu vid þan {fílbi. 

79, Jafnt með Efeggja ſtorpum ſtyrdu 
ſteifnafilum, en þótt ſaman effert tali; all⸗ 

mifill var finnigfali. 
80. Gaman hefir gorpum þóft í godvidr⸗ 
inu, hringmokkudum - hefti sæmun, hleypa 

fprett á bala grænn. 
St. Ljoͤnin gjarda moͤdug máða og mél 

in tíggja, þúngt í tauma trjónur leggja, 
teygdu háls ab Þrjóftum ſeggja. 
82. Lyptu rófu, leingdu ſtrokk, en lagdu' 
kvidiun, fetur teygon front á ſvadi, frÿs⸗ 

udu hart af ſinnisbradi. 
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83. Gljábi á: fveittan blaffabúf, fem báru“ 
loga, þyitar unban fótum flugu, framjófn= 
ar af grimmd oflugu. 

84. Einn fig þegar brum jórinn unban 
þanbi, og heyrdi unbir þínum bunbi, ham⸗ 

adiſt þá, fem ſpringa mundi. 
85. Einn þar kepptiſt annan vid, þó orfi 

minna, þar til leidin þrjóta kunni, og þegn- 
ar ridu að Faupftefnunni. 

86. Tjoldudu ſvo týrar fleins á Tví 
blinds innu; frá þeim nú eg þer ab fínni, 
fleiri menn foo nefna Fynni. 

87. Hoſtur bóndi hét einn Sýn á Huͤsa⸗ 
felli, aubugur, en vínfæll varla, vondur 

þófti rétt víð alla. 

SS. Glúms var bónda Gudrün bóttir 
gefin kvinna, ofláti ab ætlar manna; Aud⸗ 
úlfur hét bróbir ſvanna. 

89. Heldu þegir heiman ab, fem holdar 
fleiri, Faupa til að versla vorum, seif ab 
bónda Gudruͤn ſporum: 

90. Skikkju eina ſtaltu kaupa ab ſtipherr⸗ 

anum, banda mér úr vefnad venum, vand⸗ 
ada, já í ollum bænunt. 
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91. Són þá Ivjar brúbar beidni best upps 
fylla, béldu ſoo frá Hüsafelli, fiðlan ofan 
á Hvitärvelli. 

92. Þórir audgi, —— het innan 

buͤdar, er varningi átti ráða, ættflór hirdir 

Kraka ſäda. 
93. Joͤn vg Audülf brátt ínnbar í búb 

til Þóríð, á því ræðu efnið byrja, eptir 
vænni ffiffju fpyrja. 

94. Til er hún, þvo talar hinn, og tóf 
ab ſyna, jofurð þíng ab jöfnum vana. Joͤn 

ei vildi kaupa bana. 
95. Of býr þófti, út fvo sl og ei vid. 

dvaldi, þó Auduͤlfur faſt adfylgdi, tl famt 
bann kaupa ffylni. 

96. Vegna fyftur fínnar baud úr fínum 
púngi, borgun ſvo ab betur tingi, boͤndinn 
var þó tregur leingi. 

97. Raddi um ſidir, reffur beſsu rába 
ſtyldi, þeir geingu burt: og gjalbib toldu, 
góðan tíma þar víð dvoldu. 

98. Þegar voru þeir útgeingnir, Þórbur 
ffunbar, inn í búb, fvo albin kenndi, auſt⸗ 

manninum Fvebju ſendi. 
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09. agnar Þórir frægum runni Fofnis⸗ 
tína, bekkti bjodur —— hann 
vg foreldrana. 

100. Kaſta eg burtu „Sja dreggja 
koppnum köma; Hét mín bezt ad hætti vínin, 

horfin mefta tags er tíma. 

5. Mina. 

1. Hleidolfoknor úr hljodavor eg renni, fuͤnum 

þó í fimmta finn, fram á loins hlandpollinn. 
2. Eddulausan eg med hausinn bunna, Fvibi 

fút, ef kvikar for, ab kaſtiſt út 98 drukkni þar. 

3. En ef næði anda vg féabárómi, upp með 
bún þá orga fer, Oddsſon Hún, bú hjálpa mér. 

4. Þjálparfljótur þann mig njóta lætur, ab jafna 

lynbir erum tveir, eddublindir fegja þeir. 

5. Gegir bann, eg ſannleik þann ei tvila, af 

vanmetti útfljóti, eddubvattings molbdvidri. 

6. Ahladandi vg allra handa klüdur, ordaklausur 

gi og vitlausu Fenningar: 

7. Efnistopun, ærin gop vg tittir, rábaleyði ord⸗ 

ab i, eins og meið hann lýsir þvi. 

8. Máls á þingum þráfenningum fsejar, kynn⸗ 

andi með: kvadum ſig, Fann ſte þann fé að ffonda í mig. 

9. Ég Þá fer ad appellera hradur, vinar til fað 

málið mitt, mér ei dylur álít ſitt. 
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10. Hroͤdrarvinnu ef baun ad finnur Þegi, júnð 

um poll eg fyndi þá, meb {veittan kollinn til og frá. 
11. Dómur hang þef daͤnumanns gáfaba, vizku⸗ 

gada vafinn vitt, vert kvadaſtjoͤlid mitt. 

12. ann umbati, hvad fem gæti lágab, fyrft 

eg bánga fyrir þann, Bjalarðránga jörinn þann. 
13. Qamingjunnar blýa funna vermi, finnu móa * 

fæmbamanna, fóma þrói blómftur hans. 

14. Mannſaung Þennan þarf ei fenna ljóðum; 

Dúrniðfera breggin fé, dediſerud Porlaͤke. 

15. Þar við {filbi? eg Pundargildi 
forum, er hann Þórir audgi þétt, atlar⸗ 

ſtorum fagnad rekk. 
16. Kjærri bykkju Poͤrdur ftiktfu falar, 

hinn fegir, ab hún fé til, bana þér eg 

ffeinfja vil. 

17. Drvagrér einn innkom þér“ nýlega, 
honum þófti þún of býr, hljóp — fljótt: í 

burt óbýr. 

18. En ab þér eg effort st ab falla, 
hroͤsum gjarna hofdingsſid, hún er þarna, 

taftu vid. 

19. Geymdu, medan gaungum hedan, 

ſtikkju, eptir gjalbi, eg vil þad, upp ab tjaldi, 

Þórður kvad. 
3 
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20. Porir vildi, Poͤrdur ſlyldi bann, bera 
heldur burt með ſerz Blinds því elda neit⸗ 
ar ver. 
21. Ut ſvo geingur, ei var leingi burtu, 

Þórir greiða fór ſvo féð, fylgdi Eiður lika 
med. 

22. Pí Audolfur þar á gólfi vendi, 

vg fuð hinn, er um eg kvad, anſtmanninn 

um ffiffju bab. 

23. Þórir ſegir: þú mér eigi vildir, gefa 

verdid hennar bér, hvad eg gerdi fetja hér. 

24. Of býr þófti þér og fljótt af ſagd— 

ir, ädan feld hún odrum bar, er þú gelde 

ur nizkunnar. 

25. Joͤn þú ffrafar: eg ſtal hafa fatid, 

þver. fem mæla móti: vill, mig ei fæla bóta 
in ill 

26. Sagdri ffiffju þér ad hnikkir Pord— 

ur; nær Audölfur ſvoddan já, fárafólfi 

- Þúngum brá. 
27. Jón þá lifa Sólnis flika loga, tendra 

gáði Tyrs á frú, til hans búðir logdu nú. 

28. Þórdur fér, hoad þejsir gera vildu, 
reynir gerðu ráðfljóti, reiddi ſoerd að Audülfi. 
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29. Ojálminn rauf' og hausinn klauf í 
fundur, Audulf dünka undir vann, er á 

hlünkaſt gölfid hann. 

30. Eidur ſer, hvar ſaxid fer ab Poͤrdi, 
minnisfrónið mein bad far, móti — 

ſtjoldinn bar. 

31. Þórður heppinn þá nam ſleppa 

ſtikkjzu, hord vidſtipti hugnaſt ver, henni 

kipti Joͤn ab ſer. 

32. Hetjan ſpinna ſäralinna reiddi, Jöni 

ad med eingin grid, — en ef hann — 
mauntetrid. 

33. Rett í fundur ſetti undavargur, Joͤn, 

ſoo ber ab byggd Heljar, beint um bverar 
herdarnar. 

34. Raſsi ſkrokkur ſtrykktiſt nokkud fjærri, 
þar á lädi hniginn bann, Helja pädi tvi⸗ 

ſtiptan. 
35. Borgfirdinga brands í binga vinnu, 

ſoökti margur ſtrax í ſtad, ſtefni vargur 
Poͤrdi ab. 

36. Poͤrdur hljóp út, þegar hoͤpinn keundi, 
efldur frapt, þar unir hlokk, upp í rapta 
bublúng ſtolk. 

áe 
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37. Oteljandi oͤlmir Þranbablínir,. ſoͤktu 
„þá ab fverbarjód, ſumir fá ab miſsa blóð. 

38. Vardiſt leingi vel og breingilega, 
frægbaþyrftur, þúngbaggur, Þegninn lita 
voppnfimur. 

39. Makir ſtoͤk, en madaſt tóf um ſidir. 

Eidur veit, ab et má hann, einn ſvo þreyta 

bardagann. 
40. Helt fuo brädaſt happaräda fljótur, 

Miſtarhreggja lundur lins, leið til Skeggja, 
fodur ſins. 

41. Malti ſnjall, fvo mátti karlinn beyras 

fljótt meb þínum fragdaſid, föſtra mínum 
veittir lib. 

42. Einð og furbi, aptur ſpurdi Skeggi: 
hvad til vann, ab einfær er, ekki hanu ab 
bjarga fér ? 

43. Eibur ſegir: fá menn vegið hefir, 

tvo þem gilbir. rómð um rann, ræna vildu 

og drepa Hann. 
44. Borgar⸗ hér af búum eru ⸗fjardar, 

Oeljar þróna hlaut ſerhver, hétu Són sg 
Audulfur. 



53 

45. Fóftra minum Fofnisdynu borvar, 

hardar vilja hefndir fá, bann og ſtilja lifi frä. 

46. Gleymbu ykkar gamla þyffju finni, 

báð vg fóma ſhndu þínn, jveigir ſtjöma, 
faðir minn. 

47. Fyrſt ab fá er ſama frá heradi, life 

gjafari lífa minn, liſtaſnari fullhuginn. 

48. Efeggi aungu ſtyldum flaungubalbri, 
vara framar mundi meir; med það ſama 

ffilbu þeir. 

49.- Ginniðreiður ſveinninn Eidur þáng= 
ab, bljop fem Baleygs bjartar þá, lifa 
halaſtjornur fá. 

50. Leit í Pundar Poͤrdar munbum fól 
it, begt cf haudur brunar hlý, blóbs dreyr⸗ 
raudu ffýum í. 

51. Hagdiſt brjófti, þann þá fóftrann lite 

ur, Miſtareingja vinnu í vib, vopnum fleingja 
ynni lib. 

52. Frá þeim innir ei ab finni fleira; kvern⸗ 

bitseggja Faffan ver, karlinn Skeggja fínna ber. 
53. Gat þegjanbi famt í sanda þaunfum, 

Eíbur blíður burt þá st boͤndinn ſtridur 

talad ia 
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54. Hef eg á grun, ad golturinn muni 

ýta, hljóti grisinn Heljarmoͤk; hann uppris 
og Skofnuͤng tóf. 

55. Franingsdynu fleygir fína allar, 
Mibfirbinga meb fér þá: málma þíngib 
komid á. 

56. Fremftur. ort, þem ólmur bjartur, 

þanbi, fíg á unban feggja krans, ſvo til 
ſtundar bardagans. 
57. Hljoͤp ab pjöd med Herjans glóð 

upp reidda, ekki tregur yrs í þrá, óttalegur 
var bann þá. 

58. Hann fram geff fv þart, ab reffar 
flýðu, fárum bræddir fleins af fund, feikna 

hræddir vígð um grun. 
59. Allir fárir, æbatárum ſtokknir, Poörd— 

ar undir hvoſsum hjor, hofdu fundid þan 

- áfjor. 
60. Poͤrdur ſtoͤd með þunbarglóð í hendi, 

ædatrega eingan bar, en áfaflega móður var. 

61. Sattaſtefnu ſidan efna lýbir, ſok til. 

Skeggja ſtutu þá, ſtal þann leggja bóminn á. 
62. Svo var gjörð uppſogd af Njordi laga:: 

fertán lóbin filfurð þér, fverbarjóví gjalda ber, 

# 
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63. Fyrir Hún, fem féll í lóni Þenja, 
em óbættur ab ollu þé, Audülfur jem daud— 
ur hné. 

64, Allir þeir, fem Þóri geir ad báru, 
a Hroptamärinn hogg und kaus, haß ſärin 

—— 

65. Her vid ſkildu hreyſti gildu begnar, 

bjó ſig hver til burtferdar, baugagrer og: 
Veimreíbar. 

66. Varning bundu boggum hrundu' — 

klakka, halda gjordu-heidi þá, Holtavordu— 
nordur Á. 

67. Skeggi og Poͤrdur ſkrofudu ei. 

ſaman, ab Midfjardaränni bar, ábu gjarda 

filum þar. 
68. Stigu af baki brjótar jaka hnuͤa; 

Skeggi oͤſekur ſtjals af hyl, ffraf fun vefur: 

Poͤrdar til: 
69. Asbjorn ſtyldur einn til vildi Fjúða, 

mig að fara fyrir ſig fljods og ſvara krefja 

þig. 
70. Bill Sigridi fyftur blida þína, loga: 
fleygir Gígtýs fá, fér til eiginkonu þá. 

71. Bön mín er, að baugagrer fé heitin, 
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Fofnis eyra eifin fín; annſvor heyra vil 

eg Þín. 
72. Poͤrdur þvnrar: þab er bara furba, 

mín til leita magda fer, móinsreita fræg 
ur er. — 

73. Bar minn aldrei vinur haldinn göd—⸗ 
ur, Asbjorn fá, þó audarlin, atli fá ab 
ráðum mín. 

74. Vinſemd ringa veistu bringa njótur, 
fem eg nú þér fegja vil, ſynt hefir þú mér 
hingad til. 

75. Samt má játa, þá er plátu reynir, 

aflramur og ójeiminn, audugur og ftórbur= 
inn. 

„16. Beit eg ei, hvad vifid ſegja Fynni, 
eba bræður okkar tveir, ef hér ſtadi hún og 
þeir. 

77. Skeggi tjáði: trauſtu rädi þínu, veit 

eg tyrar fylgja fleins, fogur vira hrundin 

eins. 

78. Viſt mun það, ſvo Pordur kvad á 
móti, ſamt mun Duga annad ei, en viljuga 
gipta me. 

79. Poͤrdar greiður þá til Eidur mæli: 
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váb þú ſtordu ljösri lins, láttu ab ordum 
fodur mins. 

80. Svarar Poͤrdur: fæmbar orda þinna, 
vidur þjóta belbvrinn, vift má njóta fadir 
þínn. 

81. Lidveizluna lika muna — fem ab 
Auduns elda ver, í ſperdnaudum veitti mér. 

82. Poi ſkal heitin þunbi Geitis mála, 

grettisfitja fogur gnä, í feftum ſitja vetur 

þrjá. 

83. A þeim tíma Tyhrs cf Bra reibir, 

kemur, bljótt hýra mey, hennar njóti ſid⸗ 
ar gi. 

84. Mál umtolud með handſolum feftu; 
hein tíl búa fínna ſenn, fíban {núa frægðar“ 
menn. 

85. Skeggi hrójar hrauſtum Osbüanda, 

auknafn léví afreksmaun, og Poͤrd Hredu 
kallar þann, 

86. Pad nam lika londuͤngsflika ſpillir, 

ſidan tjábi hyggiuhreinn, hann med rábí 
fyíbóm einn. 

87. Hugur fegirs hér mun eigi verða, 
í þjóðþranftu þérabi, hredulauſt ab jafnabi. 
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88. Þórti fagna fljóð vg bragnar heima, 
fínni færu fyftur frá, ſagdi hún bæri lof⸗ 

ud þá. 

89. Audgrund tjábi ofbrädrädur varſtu, 

frændi, þeim ab faſtna mig, fyrri en heima 

æt eg Þig. 
90. Poͤrdur fegirs það ſtal eigi ftanba, 

framar en viltu, falbaná; flibdid ſtillt fos 
malti þá: 

91. Gaman mitt má gedid þitt ei ſtyggja, 
fríðum ſinni eg frægbarbal, forjjá þinni 

hlyda {fal. 
92. Gvarib — bakkar {forit bauga, 

henni ſidan ſtikkju ſtir ſteinkti vidis mánatýr. 

93. Svo í ljóðunt ſvanna rjödum hal— 
ur, utan bykkju inna sann, allt um ſtikkju 

bardagann. 

94. Gat í kyrdum ſendir byrdar Grana, 

Eidur lika honum hjá; — vikja {fal 
þeim frá. 

95. Petta ſumar fíglbi af humra mýri, 

hingad greitt með holdaval, hafſtip eitt ab 
Längadal. 

96. Effilslíba átti räda frífi, Ormur 

—— 
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broͤdir Asbjarnar, eitt freudjödid Geggja 
var. 

97. Er dagsſkima eins vg ríma brotin, 
undir grímu baffa bar, blærinn Imu Nordra— 
far“ 

6. Míim a. 

Draums úr hafi fíg en fýna fólir hvarma, 

— ljösu ſtina lifs med varma. 

2. Kvaks um ſtig er kulda loſtid fjæbalkii. 

gtunar mig ad muni froſtid minfa finni. 

3. Ef hamingjunnar hlýnar ffáft af hægum brima, 

held eg kunni hnjötar fjáft um hättatima. 

4. Sin ef nýtur ſjön og hondin ſvars a leiti, 
má {fe hvitu leturlondin lítum breyti. 

5. Vinn eg til ad vada kropin vitleysunnar, 

leirug hylji hyggnir gopin heimſtu minnar. 

6. Mér ab hriſtir þánfafreppa? í brautaſafni, 

von er ſizt eg vitra greppa verdi jafni. = 

7. Má {fe ſlama hindrun hitti, happs þó neyti, 

ef þeir Fæmu 1 áftand mitt ab ollu leyti. 

8. Skbinn get eg fjálfur fínn þver feggja bekki, 

miflu betur Heldur en hinn, fem þann ber ekki. 

9. Þó ſtjaldalundum ſtyri eg grant um ſtop 

oͤnäda, finnſt mér ſtundum vera vant úr vondu ab 

ráða. “ 

10. Bezt er hætti þér um ljöda hnuggid fínni, 

Íélta ætti brognum bjóba Baldurs minni, 
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11. Beſluſtormur Bláinsfar til baga 
lefti, þar fem Ormur olbufar, víð Island 

feſti. 
12. Fretti Skeggi, frændi fínn hvar feſti 

knorinn, bjöſt með ſeggi, fór ab fínna fleina⸗ 
borinn. 

13. Baud til viſta auds með afla eydir 
maͤlmaz pad ófviftur. þábi hafla Pundur 
ſalma. 

14. Allt til Reykja Ormur hvatur eſosid 
pandi, með karleika ſoo þar fat í ſoͤma— 

ſtandi. 
15. Ormur bpoöͤkti oͤſpifinn og ílla ſtilltur, 

búinn þrótti vigs í vinnu vongfu piltur. 
16. Meffur, ſterkur, ftór vg herkinn ftálð 

í hridum, þeim berjerfur vonzkuverkin vann 
lÿduni. 

17. Kladda verjum lagdi ad leiri lunda 
ffjóma, poöktiſt hverjum manni meiri myrd⸗ 
ir ſoͤma. 

18. Eitt ſinn lauga Ormur reit med 
itum tredur, hann þar bauga hysing leit, 

fem hugann glebur. 
19. Lins þar gnóttir langa vann, á leid 

í 
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beim bregur; Ormi þófti þrefinn fvanni 
bokkalegur. 

20. Spurdi ſpeina, fól þver væri — 
ftétta; en þeir greina mäls af mari meine 
íng rétta. | 

21. Ad Gígríbur fsanninn beiti og fé 
frá Dei, glod þú býður gróttu hveiti gæbb 
meb brósi. 

22. Eptir feinginn äſtarkeim af víðum 
feggja, beib ei leingi, bljóp því beim vg ið 

Skeggja. 

23. Svo red tala, tryggd þó nidi, Tyr 
við branda: máttu fala mey Sigridi, mér 

A. Gloſsa marar leit eg lín hjá lauga - 

um — og vil þú farir ER mín Í vinn⸗ 
íng tjáðan. - 

25. Efeggi þver: eg fvanna þennan físt 
mun fala, handa þér, því annað enn er um 

ab tala. 

26. En hverja adra hyggjan þín er helzt 
vill fjóða, gammafjabra ljóða lín, fem lÿd⸗ 
ir hroͤsa. 

27. Ormur biſtur ordum brá til aldna 
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vinar, Poͤrdar fyftur þú falt hú; eg þigg 

ei þínar. 

28. Efeggi fveigja fvar til varnar ſvo 
trén manni: feſtarmeya er Asbjarnar úngur 
fvanni. 

29. Hrekkja vinna muna mínum mundi 

fæla, feſtarkvinnu frænda þínum frá að 

tæla. 

30. Ormur grettis akra njót ſoo anns- 
ar ffríður: akta eg. Ab ekki hót, hvad 
odrum lydur. 

31. Ef þú dugar ekki mér til útréttinga, 

þá nauduga fipla fer eg foldu hringa. 
32. Veit eg ílla bræður bera bolid þett, 

min ſtal frilla víft þó sera vifid netta. 

33. Hardla ſkammt mun hefndin ná, þú 

hoͤti ſtyggdum, róftujamt mun þykja þá í 
þejsum byggdum. 

34. Efeggi annſar ffjómarunni af ſtir— 

leif fínum; á mig ſtanzar illmennſtunnar 
ofſa þinum. 

80. Med bjæmbum fíngra þanna foldu 

veiða, breyftiræmbum hlyrum fvanna hefnd 
af. neyda. 
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90. Overfur ftát, þíg hart mun ſvelta 
hjorinn hvaſsi, þrátt hefir lätid Poördur 
velta þýngra hlaſsi. 

87. Alls oͤhraddur Ormur fagbift ab 

þei fara; heidri gjæbbur hinn ab bragbi 
blaut ab fvara: 

38. Heldur vil eg hrekkjum talma, hóa 

fem ſkedur, og bidja þílju fóta álma ſöma 

medur. 

39. En fragdum ſpilla fer mig gruna 

ferðir flífar; þú munt ílla þar vid una, ef 
þér ei likar. 

40. Bar þá Eiður innan rannð ab eyba 

mjobur, vara greiður þvo réð anna fínum 

fobur ; 

41. Finna verð eg fóftra minn og frá 

hið fanna, inna Nerdi hrings; en þínn, þad 
honum bannar. 

42. Bod ſtal gera bäruljöma bor med 
hroͤsi, það má vera þó til ſoma Poͤrdi á 

Osi. 
43. Med því ordi málum ſtod ſpo sæti 

vinna, ſendi Poͤrdi boͤndinn bod, og bad fig 
finna. 
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áá. Hjorvatyr ei tafdi núna tryggda 
ſpvinnur, foͤr med hlyra bæsing búna, vg 
bónbann fínnur, 

áð. Heilsan þýða halur vefur þýrt síð 
ſeggiz þá: með blíðu Poͤrdi tefur þægur 
Efeggi. 

46. Imuſtormur út ſpo hriſtir ord án 
bidar: freandi Ormur fríða ſyſtir fá vill 
ydar. 

47. Malid nytja það við þíg fem þófti 
ivarid, mig bad flytja fyrir ſig, og fá and— 
ſparid. 

48. Oſs rädandi undraſt þó, hvad ald— 
inn tjáði, fv hljoͤdandi fvar tilbjó, af fettu 

ráði." 

49. Hnbarlega meining málð eg má það 
"játa, hrund alltrega hrannarbaäls af hendi 

láta. 

50. Muntu ſtilja ferleg firni fiflſtu 
hrada, um fúna hylja fold Asbirni fyr 

lofada. 

öl. Þeirra mála impran ei þarf orð til 
hnegja, brannarbála fígt má fyeigi ſvik ab 

teygja. 



* 

65 

02. Eidur beiddi  fóftra frægan fodurs⸗ 
Drum, ab nú greitbi ürſturd þægan eins 
og forðum. 

53. Hvad eg megna þinn þvo talar þreinn 
af táli, þinna vegna vg Eitggja ffal eg 
ffera úr máli; 

54. Ormur gjori utanfor, fem abrir 
gumar, þar ſpo veri pornabor allt þetta 
fumar. 

55. Betur næfta þar sg þreii Pundur 

ffjóma, fíban kærſta jæfja megi ſeimgrund 
fróma. 

56. Ef þá væri Asbjorn hingad effi far— 

inn, eba tarir hrauſtur hringa Helju bar⸗ 
inn. 

57. Annars ſtandi allt umtal vid eydir 

hrotta; njótar branda nefndu ab hjalt nöga 

votta. 

58. Skeggi þaffar Þóri ſporin þægba- 
rikur; Fjolnisſtakka blíður borinn burt fvo 
vífur. 

59. Ormur heima ei þat þar hjá ítaa 
arún, ffnpftór feima ſkerdir var fitt ſtip ab 
búna. 
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60. Litlu fíbar hélt þó beim, og hitti 

Skeggja; frétti fríður geds í geim af gjord— 
um ſeggja. 

Gl. Dflint, þófti og ómannlega eptir 

geingið, að hefdi ei fljótt, ſoo hepti trega, 
bana feingid. 

62. Morkin kurteis mín ſtal 

frilla, virdar hvort ſem víð það una sel eba 
illa. 

63. Skeggi ſtirda ffjali ftillt fs {raf 

tíl gefur: ſvo mátt virða, fem ER vilt, og 

ſinnid hefur. 
64. Oreffir þínir heimſka og ſlagdir hart 

á detta, ſoo þú týnir fjori vg frægð, ef 

formar þetta. 
65. Frægum vildi ei hlyda hal, fá Heill 

um eydir; þar vid ſtildu þegnar tal ug þóftu 
reidir. 

66. Ormur naumaſt eptir það beid einn 
grimuz heiman laumaſt Osi ab vid upp— 
tok ſtimu. — 

67. Djá Sigridi ſezt á tal, en ſokti 
minna, við þó bydi hrekkja hal, vill hün 

ei fínna. 
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68. Gagbi rétt af ſinnubyggdum ſpar 
mótvarnar, medan ei frétti trauſt í tryggd⸗ 
um til Asbjarnar. 

69. Lifa mundi Poͤrdi þetta þóffnaft ílla; 

girntiſt lundin gröfſtu metta gridum ſpilla. 
70. Svorum hallar Ormur ab, því ofs— 

inn veldur: eg mun varla öttaſt bad, né 

afta heldur. . 

71. Befjan ſpjalda vann ab pjalla: vill 

mig gruna, Poͤrdur gjalda þér mun alla 

þvermóbffuna. Á 
72. Aulinn brá þó etfi hót af illum vana: 

morgna þrjá hann fór á fót að fínna hana. 

73. Pykkju fína Poͤrdur lét vid þegn í 
ljósi: komu þína þíngab hvetja bættu ab Osi. 
TA. Þær ófrægbar ferbir þér eg framar 

banna, til óþægbar meftu mér vg meins 

við ſpanna. 

75. Svoddan hættu Íreint ab vinna, 

hirdir feima, og þin gættu annad fínn, ei 

eg verð heima. 

76. Ormur fína gaungu gat ſvo gjort 
ab laga, naudaſvin í nábum ſat um nokkra 
daga. 



68 

77. Poͤrdur fútum þrátt nam eyba þref 

við ſtarfa, fína ſtuͤtu bjó á breibar brantir 
farfa. 

78. Atti ſkreidarfarm ab flytja frá Horn⸗ 

ſtrondum, eptir leiði feggir ſitja ſels hjá 
grondum. 

79. Sizt réb álfur oldumäna idju ſpara, 

ætlabi fjálfur eſsi ránar á að fara. 
80. Kom já bagur, knär ab treður kemb⸗ 

ingsheidi, batnar hagur, bragna gleður besta 
leidi. 
81. Ormur heyrir ætla þeir á unnar— 

ſtidi, ſizt víð eirir fleinafregr og fann Sigridi. 
82. Gú víð þvvtta fat við laug, hjá 

fóma fvenbi, veifir hrotta vafti ſpaug, er 
Venus fennti. 

83. Hann ab bragdi hepti gäng í hrekkj— 
um frekur, hofud lagdi ſliöods i fäng og 
fadma tekur. 

84. Mill ei lidkaſt vifid þá við vominn 

pretta; ein var gridka henni þjá, og horfdi 

á þetta. 

„85. Huͤn í ffynbi hlaupa vatn, fem beri 
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knuͤinn, þrumu linda Þórð við fann, eg þá 
ferðbúinn. 

86. Qermir tvinna trúfoft lína tjorgu 

Pundi: bermu! fínna þú mátt þína Þórð á 

ſprundi. 
87. Ormur var hjá veigabruͤ, vg vildi 

fá bad; beſsu fvari þú mátt trúa, því eg 
ſä d 

88. Svari koldu ſizt vill — ſpifa⸗ 

greidur, brifur ſtjold vg gillingsglansa 

geysireidur. 
89. Varaſt fleipur veifir fleins, boͤ vaxi 

bræbi, þar að hleypur undir eins, hvar 
ern badi. 

90. Ormur lá í kjoltn á kvendi, kuͤrdi 
nidur; þinn það fá, vg fserbabenbir ſagdi 
viður: 3 

91. Haf á gætur, hratt þér búinn häſt⸗ 
ann férðu, ſtattu' á fotur fljótaft nú, og 
fjorid verdu. 

92. Betra væri ab bregda fyrir benja⸗ 
ljänum, það er nær, en frjúpa fyr ab 
kvennahnjänum. 

1) Berma er ſyſtir, eins og barmi er broͤdir. 
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93. Ormur hreppti umbrot fínn, er að 

fér gädi, fínum eptir ſäralinna feilaft náði. 

94. Poͤrdur reibbi Tvíblinbstunbur trautt 

meb blíðu, hægra ſneiddi handlegg fundur 

hans við ſidu. 

95. Hart vidbraſt, þá hreppti undu - 
bappaþrotinn, fóturinn sagt, og bar í ſund— 

ur við umbrotin. 

96. Hetjan glagga bjórinn reiddi árs. 
í ſtormi, þetta hoggid jarnar ſneiddi þnjúf 
af. Ormi. 

97. Fragdum rüdur fróns á {falla fétt 
ab frjúpa, fjori ſpüdu æbar allar út um 
ftrjúpa.. 

98. Pundar ljóða bor „et beið hjá benja- 
býr, heim ab Osi lagdi leið, og lýfti vígi. 

99. Þá Gigríður þad víð fegginn þylja 

tefur: hér ef býður, hrauſtur Gteggi hefnd— 
ir vefur, 

100. Litt eru funnar leidir mér, kvad 

lundur ſeima, fleins ef runnar vopnaſt, vera, 
vil eg heima. 

101. Til Skeggja — eg Funba: mann 
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med ſtilabodum, Orms að geti hrais bann 
í heljarvodum. 

102. Annsar mærin í unbarlegur ertu, 

bróbirs ber med ærinn hingad bregur bann 

um {lóbir. 

103. Fleins í regni fleftum hér þó frægri 
fértu, honum megn ei móti ber, því mann 

fár ertu. 

104. Brofti Poͤrdur best, er vildi byrgja 

kalann, hringaſkordu bann vid ſtildi, og hitti 

ſmalann. 
105. Fram ad Reykjum fljótt bað ſtunda 

fæðir ſauda, vg birta ójmeifum Bjarnar 

fundi barma banba. 

106. Qalur bræmt, fá minna megnar, 
mundi fyara: það er flænit, en þinna gn 

þó {fal fara. 

107. Leidiſt mér vid ljóbalaginn lótunt 
búna. Niman þver, og. þar með daginn 

þrýtur núna. 

9. Nima. 

1. Uppljömandi vagnaveg , voldug Derlings⸗ 

loinna, fold gyllandi er, en eg, orda brand úr — 

um Þreg. 

, 
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2. Honum brýna hlýt af ry, bann á nu ab 

buga, Poͤrdi ſyna Þarf eg lið, þrumu Ginarsloga víb. 
3. Honum beita begt eg má, brognum Skeggia 

móti, einhver Fveitan kveinar þá, kvidu hneitis ſtokk⸗ 

inn frá. 
4. Bilji gæfan lið mér Tú, londuͤngsbil ab jefa, 

mifilbæfur heita má, hetja fnæf í kroggum þá. 

5. Quffift þetta vertid vel, vari frægb og hug— 

ur, eg þá flétt ei eptirtel, annan ſprett í ranbajel. 

6. Verd eg Duga Poͤrdi Þar, þó í fláift vanda, 

meb ofluga umjjónar, ofurhuga lidſemdar. 

1. Megnið orda miftilteind, mót Indrida ftanbi, 

bans má kordakviſtum eind, Falt äſtorda jelid fleina. 

8. Mitt i ſtandi ſvaraſverd, ſigurhrös ef feingi, 
ófigrandi af íta mergb, eg á lanbí þalbinn verð. 

9. Soggrüm gefið holdar mér, bhjáfitjanbi þega 

ið; mannſaungs ſteſid endad er, ata bréfið fag= 

= an fer. 

10. Tyrs árgala róm í rann, rénta 
ffvaldur náti, þegar fmalann Þórður fann, 

þá réb tala vo við þann: 

11. Boð þau {fapa ffylt eg finn, Skeggi 
af lanbeign minni, fljótt afglapa færi finn, 

fyrr en ſnapa þræbýrin. 

12. Oljóp í ſtyndi halur ſnar, heima 

Skeggja finnur, ſin erindi bezt fram — 

brá ei lyndi trüſkapar. 
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13. Þar við Skeggi blidu Þrá, biſtur 
allar faman, vopna hreggi vana þá, baffa 

ſeggi, tugi þrjá. 

14. Orms ad hefna —— var, belju 
Þórð í færa, bängad ſtefna fils um far, 

fátt til nefna hindrunar. 

16. Þeim {vo frá eg Þórbar til, þætti 
ljóða vendi, bann oͤſmcium branbábil, bjoͤſt 

vid þá í hefndaſtil. 

16. Heimabrognum befalar, bræbrum lifa 
fínum, roͤmugognum reifaſt þar, rýma ſogn-⸗ 

um bleydinnar. 

17. Vopnum undir — var einn 
tugur manna, brifu mundir ſtälin ſtinn, 
ſtrax um grundir þjá herinn. 

18. Ein í beſsu þeim ab bar, Poͤrdar til 

ſoo vendi, hlifaſteſon og ſtjoldinn bar, 

Skoglarmeſou djäkni fnar. 

19. Sig til varnar ſidan býr, fint“ 
fóltra medur, ef ad þarbnar geiragnÿr; ið 
ab þarna Gfeggi fnýr. Þig! 

20. Eggjar lib tilabjófnar, albinn þetjúr 
maki, lítil grida von þá að vondinn yn 
— mundum bar. 

4 
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21. Hinir leida hÿdum frá, harda nadi 

benja; hikar reiður pegninn þí, þegar Eid 
í flokknum já. 

22. Þórtar ftránga þyffjan grær, þá til 

Skeggja mælti: þú mátt gánga nokkud nær, 

nú þig fánga daudaus lær. 

„23. Eg er ſnaraſt albúinn, urana britja 

feitu, ei mun ſparaſt oddvitinn, er já bara 
fullorbinn. 

24. Skeggi Gridar guſt hladinn, gegndi 

Þórbar máli: ſizt eg ſtridi ſon víð minn, 
fátt þó bíba Íæt um fínn. 
20. Hoern vid ſtjalda mælti meid, med 

fér ädur kjorinn: víð ſtulum halda beim á 

leid; hetjan talda var þá reib. 

26. Hredſla meir en huggadin, hamla 
Poͤrdur ſagdi; eſsin keyra itar ſtinn, eingu 

fleiru ſparar hinn. 
27. Ormi haugur orpinn var, í Mid— 

fjardarnesi; hvili Drangur beſsi þar, bokka— 

taug er füna bar. 
28. Her um tala meir ei má, menn er 

reidir ffilbu, í Längadal eg eptir á, eitt 
mannval ab Íegja frá. 
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29. Einn þar bjó í Eingihlid, aldinn hét 
Þorvaldar, laknir þó med faungin frí, 
færði. ró þeim fjúfa lýð. 

90. Bænir fveinar voru tveir, vitrum 
bornir holdi, baugareynar báru geir; Bjarni 

og Eínar hétu þeir. 
81. Einn hét maður Snbribi, ting var 
fóftbræbrúngur, velffapaður, valmenni, víga“ 

hraður fullþugi. 
32, Rolbeins-ár hjá ósi bann, átti knor 

og vildi, fígla knär um fílbarrann, —— 

kaͤri tíma þann. 
33. Oſsur greina gilbur fat, —— i 

Skagafirdi, tamur fleina frekt við at, foölſt— 
una eina dyraſt mat. 

34. Lod af krafdi linnajord, leidur ſpeit⸗ 

armonnum, gafan lafdi gróf med ſtord, 
godord hafdi um Skagafjord. 

35. Fá nam ſpara falsrädin, fullur und⸗ 
irbyggjus ſterkari var er mennffir menn, 
myrti bara trúffapenn. | 

-36. Hans tilleggja hroͤsunar, bót ei ordin 
Ía, ſtyrir feggja ſonur var, ſyſtur Steggin 
Jorunnar. 

„4 
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37. Þrótt ei vægir þátta klid, Þórhall 
bónda nefni, med ánægju marga tid, á 
Miflabæ í Oslandshlid. 

38. etja eingin bann þó var, hræddur 
og vefalmenni, {frum hjá meingi ſtarpt fram 
bar, ffrapp í feing við heitingar. 

39. Þóftift rädum þrígæbbur, þó við sf 
fjálfbælinn, audi náðum íemæbbur, onnüngs⸗ 
þrádum fíflæbbur. 

40. Holdur talinn audgrund á, Olof het 

fí fona, Hrolleif alin, hermir ſkrä, Hrolleifs— 
dalinn byggdi fá. 

41. Læknismenntun margbúin, mefti kvenn⸗ 

ſkorungur, hún var klent vid hrodverkin, 

heldur kennt um ſtätsmödinn. 
42. Kurteis, vitur, van og blid, vafin 

kvennadyggdum, ſömaglitud, glod vg frid, 
gjarnan flytur annſvor þýb. 

43. Um fram manninn atid var, eins 

ab viti og ſoma, úngur fvanninn blóma bar, 
er bognadi hann víð ellilar. 

44. Gtóraubugur var þann viſt, væna 
féft því konu, ryrnadi hugur þér nf fat, 
hofmoͤdugur bramb í fól. 



| 

45. Kálfur bjó á Kaälfsſtodum, kynjarik⸗ 
ur bóndi, meiri þó ab mannfoftum, marga 
bró hans raufnir um. | 

46. Eyo par vildi' eg fegja frá, fem 

hann Gfeggi forðum, Þórð vid fþilbi húðum 
hjá, beiptarfyllbi fappinn já. 

47. Brátt þá fendi bóndinn. fnar, bob 
Snbriða norður, ab þann vendi vaffur þar, 
með vond í hendi mergundar. 

48, Vigid Orms hann vita lét, vera 
fljótan beiddi, hefndaforms með fänganet, 
fleinaſtorms þó gjösi hret. 

49. Brands í bra bangagrér, brá vid 

ſtjoͤtt og nefndi, menn til fjóra fylgdar ſer, 
fleins var þóra hrauſtur hver. 

90. Gjóvífingar gyrtir geir, gildir auſt⸗ 
menn bábir, Isleningar abrir tveir, oddum 

hringa riſtu þeir. 

- ól. Munbilfera megan þá, morgun einn 

réð bangsa, reffur þver á baf fér brá, bit— 
áls béra ſporum flá. 
53. Klotavidi rit Órángt, reifnar þetjur 

Ála, bar Indridi af þeim lángt, afrefðfið 
og megid ffrángt. 
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53. Brandinn ſtiuna hafdi hann, hægri 

feſt vid ſidu, midgard linna makadan, mein 
fá vinna hlifum fann. 

54. Ólífalarinn handſtjolid, hordu bar af 
ftáli, brjótur ara batt vib ſig, biturt far á 
vinnſtri Hlið. ' 

ðð. Lokkahaudur hardan bar, hjálm í 

ſtaälabrumu, þann ei blaudur ſtjömaſtar; 
ſtjoldur raudur kappans var. 

56. Ullarfleyid ágætt ping, itum þótti 
sera, morg á dreigid mälmäbing, mjog 
vel {legið ftálbrybbing. 

57. Mikid Flótafvíftur bar, . frófafpjót í 
bendi, jotuns fóta jardir ſkar, járn óljóta 

holundar. 
58. Letu jóra mæbaft menn, mikid länga 

ſpretti; Vatnsſkard ftóra undir enn, álma 

þórar fomu fenn. 

59. örá þeim venbir Froſtaſteid, fyrſt 

um fínn ab Osi, bjórs þar bendir ájamt í 

Eið, audnukenndi Poͤrdur „beib. 
60. Arfi Skeggja tryggur tér, trauftum 

fóftva fínum: varaſt eggjahridir her, helzt 
rädleggja vil eg þér. 
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Gl. Morburiveitir Islands á, ab þú fyrft 

unt tíma, hedan beitir hefti frá, hamingjan 
veitir lidſemd há. 

62. Eptir veita umfjón bér, eg ſtal búi 
þínu, ſamt um leita fættir ber, fígt um neita 

trüſkap * 

63. Lät um ſtekki þánfa bins, þab ei 

leingi hlaupa, fúrum ekki á kodda lins; kapp 

eg bekki fodur mins. 
64. Þórður vildi þreja kjur, þó vard 

Eidur ráða, ſpjöta hilding hugadur, hann 

við ſtildi naudugur. 
65. Kappans bradur vildu viſt, vikja 

burt med honum; Poͤrdur radur, það af 
ſnyſt, punds með gladur heiman byſt. 

66. Vopn ug jórinn valdi ſer, vift í 
bezta lagi, hvergi rór að heiman fer, hjälma— 
þór einn medfylgjer. 

67. Fyrfta daginn roffum rekk, reib með. 
allt ab kveldi, férþvern bæinn forbaft fétf, 

fleſt i haginn þegnum gett. 
68. Burtu leið hin ljóða tid, læbbift ól 

in yfir, ferdin greiba Þraut ophd, Poͤrdur 

reið ab Eingihlid. 
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69. Yfir hjälmi hetjan ſnor, hafði fíba 
grímu, bradda málmi, bar hardgjor, bitra 
ffáln í valaffur. 

70. Þorvalds kundar þóftuft fá, Poͤrd 

af máli fenna, fínn þeir fundu fodur bä, 

— hrundu roͤms af brá. 

. Fari huldu hann um läd, hjalar 

Ei vitur, mun þeim duld bin mefta 
náð, mords fyrir {fulb eg helzt fæ. fþáð. 

72. Bitur maður lætur líð, leida Poͤrd 

í fæti, fetti gladur fér vid hlid, ſära-⸗ nad— 

urð frægan vid. 

73. Ertu þegi farlinn. kvad, kappinn 
Poͤrdur hreda? efna megið þér mig það, 

þegninn ſegir retttalad. 
74. Ferdir hans og fréttir um, frægur 

boͤndinn ſpurdi, ei var ſtanz á annſvorum, 

afreksmanns í vibræbum, 
75. Sina fyrirætlan á, Orms og vígið 

minntiſt; nábabyrir falla frá, fyrft ab fyr 

et fítja mí. 

76. Etelfaft ei um ffilnings bú, ſtulum 

bónbinn ſagdi, ærinn fegir undur þú, Orm⸗ 
nr veginn liggur nú, 



Sl 

77. Skeggi ſnar við margan mann, mun 
her eptir koma, þig et ſpara þá vill hann, 

Þórður fvara í ljóðum san. 
78. Orms þó ſnoggaſt eptir hér, oͤlmir 

frændur leiti, benjadogg þar belja fer, bana— 
hogg ab velja mér. 

79. Pad af fleina fundi fenn, fá þú 

ffylbir begra, trantt eg einum sg 

Vags þó reyni tundur menn. 

80. Bóndinn greibir ſvoddan fvar, ſatt 

mun þetta reynaft; en vertu á leiðum veg: 

ferðar, vopna reidir, um þig var. 
81. Biljir herða hug nordur, helzt mér 

bänkinn fyáir, þraut ad ſkerda preklyndur, 

þú munir verða fullreyndur. 

82. Oſsur fítur um þitt líf, ab því máttu 
gæta, laungum flytur kordakif, kaudans bite 

ur heipt ójvíf. 

83. Wrid ſtyldur Ormi fá, í hofdingja 
tölu, hvergi milbúr hjors vid þrá, hrekkjum 
fylldur — fegja má. 

84. Þá í fvæbi Þórður tér: þú {falt efti 
Meina, ab eg þræbift Oſsur hér; audnan 
ræður hvernig fer. 



82 

85. Held eg lakka meir vg meir, minns 
ar ættar breyfti, {fult ei fakka frændur þeir, 

fyrr en ſmakka mig ab leir. 
86. Hetjan fvinna hjorvaſtaf, beilræbin 

ſoo þaffar, bóli línna baug eim af, burda— 
ftinna karli gaf. 

ST. Peſsi greiðinn þófnaft vift, Þorvaldi, 
fem tjábi: nú ef reiðin norður fnýft, nóg 

mun leidin kunn þér ſizt. 
SS. Einar, ſon minn, því ſtal þér, þefsa 

vegt fynna, läns mun von af Íanfagrér, 
leibin þonum funnug er. 

89. Burt þvo veif með baugafreyr, boönd⸗ 
ann Þórður kvaddi, ferbafreif ad magna 

meir, med færleifa ſtildu þeir. 
90. Eygló Bjarta Sudraſal, fem hid 

fyrfta pryddi, reffar fnart á reiðaval, runnu 

art fram Längadal. 
91. Býfna víða leidin lá, lands um flétta 

ar grundir, runnar ſtida roffir þá, riðu 

fíðan „tam á. 
"92. 3 nefndu ſtardi nordan til, nálægt 
Arnarſtapa, hindum gjarða belgt í vil, hvild⸗ 
ar varð hid fyrfta bil. FER 
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93. Naum varð bíð í nefndum ſtad; nær 

á ſama tima, kloͤtavidir kenndu þab, kom 

Indridi nordan ad. 

94. Poͤrdur lítur þegna reid, þó var 
língt á milli, glöudu rítur geyft vin ſteid; 
garpurinn nýtur fáu fveib. 

95. Einar frétti halurinn hér: hverjir 

mót oſs fara? Hond fyrir fetti fjónargler, 
fá og réttilega tér: 

96. Sé nú effi Indridi, Orms félagimt 
þarna, unban rekkum ríðandi, rängt eg þefti 
fpjótsblini. 

97, Bruͤnaſpjoldum blaðir mót, búning 

bans eg enni, ſterk ähold vid ranbarót, 
raudan ſtjold og frófafpjót. 

98. Mun fá vera maðurinn, mæla Poͤrd— 
ur nábi, og um þérab uppridinn, ætlar ſer 

á fundinn min. 

99. Hvad á eg undir þreyfti þín, hardni 
ftála þruma, nær Í mundum ſtjömi fín, 

ſkorin und þar blóbi hrin? 
100. Pornabaldri þá nam tjá, Sporsalbó 

gættin arfi, mannsblöd albrei má eg Íjá, 
mér það falbri fáir þrá. 
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101. Vopnahrid og hjorvameid, hægt er 
enn ab flýa, og af rida réttri leid, rädi 
hlyda ber í negb. 

102. Ei ffal flýa, hermdi þinn, hót ab 
taunerlausu, eldur brýgja breingffapínn, 

dugnad nýan prófa fínn. 

103. Fleira lid mitt frænbaval, felbi 
morgu ſinni; þratt þó griða hverfi tal, bér 

Indrida bida {fal. 
104. þó rekkur beri raudan ſtjold, rénar 

lítt minn hugur, óvíft er þver á í fvalb, 
á bans kneri ſtjornarvold. 

105. Tí fem bidu linna lands, lundar 

„því med hjali, font Indridi og fappar hans, 
kvedju friðar varð á ftan3. 

106. Til þó fæði mälmamöt, mín fal 

enda ríma; hún er bæbi laung og ljót, 
ljái Ívæba ſmidir bút. 

8. Nima. 

1. Omavalur eptir fjabra megni, draums af landi 

fljüga fer, furðu lágt þó vængi ber. 

2. Eins og hann fé ofur Fraptalínur, og kvidi því 
ab fomaft hátt, kannaſt vid fínn lítla mátt. 

| 
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3 Soo mun vera, já veit gjar, ſem reynir, 
vorkun noffur er þar á, orkan hans þó verdi fmá, 

4. ann er þreyttur, hrakinn, fár og móður, 

vard Þó kjösa vilji fér, vidaſt pottur brotinn er. 

5. Margt er þad, jem munatetrid beygir, einginn 

veit í annars barm, eba Þeftir . . . barm. 

6. Einn þó fýnift einhvers ſtadar glaður, og 

harmatolum hreifi ftygts hver vit þab hjä fér gjoriſt. 

7. Margur aud í annarð hyggur garbi, hvar þó 
mefta orbyrgd er, á því begt er fæmi fér. 

8 Predikaſt fvo pallabómar margir, vitlaus 

mundi verða fá,er vildi fara ab fígta Þá. 

9 lf litlu efni lof er fumum gefið, odrum fyrir 

ekli neitt, aptur laſt af hatri veitt. 

10. Mtla fumir annars laſt og hneiſu, brot 

fín muni breidaſt á, bæta fvart með gráu þú. 

11. Ego sið hverja finn er heimsku bundinn, 

ug ályfta meb allt fítt vit, eind og blínbur bæmi 

um lit. 

12. Drifur margt á baga mannd til enba; því 
ſtal einginn odrum lá, vf þart eba dama þú. 

18. Forlogin oſs flytja margviflegas margur veit, 

hvad vill hann hér, bad verba ſtal, þó hulið er. 

14. Gýnir þeim, er fannleitð gæta vilja, eptir 
ſtrifad efni Þarft, ad unbarlega ſtedur margt. 

15. Gumt til mæbu {vo tíl gæba lifa, neitt til 
elti neind míbar. Mú ffal vitja Gugunnar. ð 
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16. Þar var lyfið Pundarſtaupa 

gildi, fem ad hittuſt hetjurnar, heitin ſogdu 
rett, ſem var. 

17. Spyr Indridi: ertu Poͤrdur hreda, 

er Ormi dauda ſeldir fínn, fem þó var 
föſtbrödir minn? 

18. Hinn kvad jú, og hefndu nú, ef borir, 

aldrei ſidar audnaſt annad betra færi 

á mér. 
19. Svo {al vera, ſagdi mjótur bauga; 

logdu ſidan allir ab, einvirfjanum — i 

ſtad. 

20. Kappinn Phrdur Kjalarocldi raud⸗ 

um hampa latur haukaſtig, hermannlega 

varði ſig. 

21. Fyrſtur allra fränu fþjóti lagði, Sig⸗ 

urdur; em Þórður Þar, þúngan ſtjold ár 

moͤtti bar. 
22. Vopnid hrokk af Hruͤngnis ilja grundu, 

eptirfylgbi aflið ſträngt, ofan ſokk í vollinn 

lángt. 

23. Poͤrdur fér, að begninn fyjótid feſti, 

bjó til hogg af beiffum móð, brandur á 
midjann ſtrokkinn öd. 
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24. Mítt við huppa rekkinn tó i ſund⸗ 
ut, ondin rapp úr opi því, andarikid vilte 
iſt í. 

20. Þorfinnur, fem þetta líta nábi kempu 
reidir fvernbit ad; kom á ffjaldinn hoggid 

þab. 

26. Bardann klifur bæsings eggin þunna, 
leyſti bridjüng fullan frá; fleinabrjótur reidd⸗ 
it þá. 

27. Meibbi Þórður roͤmuvondinn þúnga, 
læri Þorfinns höddi hart, bjóft. Búð fund 
ur rétt Óvart. 

25. Bótarvana féll á grundu líbinn, 
flæði líf úr æðum út, * sfabift haudur 
benjalüt. 

29. Kallar Þórbur: komdu ſtrar Ind⸗ 
ridi, ef þinn þugur ætlar ſer, Orms ab hefna 
nú á mér. 

30. Poldi fappinn Þefsa fryun eigi, med 
Sigmundar ſalafyr, ſverdanjöti hogg til býr. 

öl. Kom á hjälminn hoggid ógnarlega, 
út af ſlapp meb einga bið, ofan í lærið renndi 
á fníb. 
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32. Poͤrdur hlaut ab þiggja nokkra ſkeinu, 

aptur því ad orvarjoöd, óma reiddi ſalaglöd. 

33. Manda ſtjoldinn rekkur bar á móti, 
blóblitaður brýnþvari, barbann allan ſundr⸗ 
adi. 

34. Hann féff fár, em hrundi blóð á 

foldu; þvorngum verður hoggvaſtanz, höfſt 

þá ſtkarpur jaärnadans. 
35. Góftuft þeir af ſvoddan grimmdar— 

æði, mättu ei dreingir milli fjá, hvor meiri 
feingi Hluta þá. 

36. Bädir færbuft, beffir unda flödu, þó 
Indrida miklu meir, migu benjar fróns á 

eir. — 

ar. Litada Blóbi létu ſlidravendi, tæta 
fundur hold og hlif, betjulega vordu lif. 

38. Kjalarselda kyntan vafurloga, lagdi 
kringum lunda hrings, lagaſökn vid hjorfa- 
þings. 

39. Þó Indridi þolinn ſtälid reibbi, féll 

um fíbir folbar til, Farmatyrs í féæbum bil. 

40. Mikil blóðrás megnid {ferba unni, 
funburflafti af fárum bann, fíg ei leingur 
verja kann. 
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Ál. Herra finn þá bínir litu falla, fóftu 

þeir meb Golnis glób, grimmbarlega ſtäls 
að rjóð. 

42. Hjor med reibbum hetjan orkurika, 
funbrar þá, ſpo létu líf, likin kyſtu Pund⸗ 

ar if. 

43. Móður kappinn mátti þróða ſigri, ofan 
um Mínar robabjóð, rann úr eggja ſporum 
blób. 

44. Gettift níbur rín batt og fagdi, 
vigra baldur vaſklega, veik þér þá til Indrida. 

45. Rykkti hrauſtum runni Pundar klæda, 
blóðs úr damm á betri ſtad, blidur ſpurdi 
framar ad: 

46. Grunar þig, ad græba fár þin megi? 
Sá tiljagbi seiragrér, ef góður læfnir benti 

mer. 

47. Poͤrdur hjatrar begni ——— 

um; kraptafreka kempan ſtinn, kom honum 
upp á beftinn fínn. 

48. Flutti veifar fleygir Pundarljoma, 
veſtur allt ab Eingihlid, ädur lakkar þólin 
blíð. 

49. Warvalb beiddi þennan vel ab, — 
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Ísfar þejsu liſtamaun, lækna baudſt vg ſjälf⸗ 
an hann. 

50. Nei kvad Poͤrdur nordur, mun eg 

halda, vg vita, hvad þar vidtekur, viſt er 
eg ekki daudſerdur. 

öl. Karl“ Indrida kerlaug þá í ſetti, 
fægdi fár og áleit ei, ólæfnandi ſtälafrey. 

ð2. Þá. Indridi Poͤrdar til ſvo mælti: 

reyndi eg Orms ab hefna bér, heppni jú 
er topud mtér. 
53. Pad er kunnugt þetta þór að vonum, 

eg varð fár til ólífis, em abrír reyndi 

banaflis. 

ód. Einn þú fellbir oſs á ſtuttum tíma; 
vopn ab bera vart eg fínn, sera nokkurn 
lifa þinn. 

55. Nordur haltu nú at ſtipi mínu, og 

bíð þar, til þejð Batnar — borga — þá 

lifgjof þér. 
56. Athuga þú, ab Olof heitir kona, Milla⸗ 

heldur * bæinn bezt, brekka hrings ei vænni 

ſeſt. 
57. Liſtum búin, læknir allra bezti, bjartar - 

góð og heidurlig, hana láttu grada þig. 
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58. Oſsur beitir einn þar nyrdra kappi, 
varaſtu þann vonda mann, viſt um líf pitt 

ſitur hann. 
59. Grimmur heldur Grund i Skagafirdi, 

frendi Orms á illt öſpar, um þig ſertu 
næfta var. 

60. Þórbur ſparar: „hegi mun eg bifa, 
fram að halda ferd mínni, fyrir honum 

Oſsuri. 

61. Þú {falt hafa bokk fyrir tillogurnar, 

virða má og muna. þab. Maðurinn kvaddi 
og reið af ſtad. 

62. Hans um ferðir hermir effi ſaga, 

þar til Mikla- bar ad <bæ, beisla knor um 
tejafæ. 

63. Poͤrdur úti Poͤrhall bónba finnur; 

fpottlega þó ſparki hann, ſpyr ad heiti komu⸗ 

mann. 
64. Hermdi fappinn beiti fitt þið rétta; 

Þórhall aptur annsa fer: ábur hef eg ið 
af þér. 

Go. En hoad veldur, ab þú leitar hing— 

ad? Poͤrdur gefur aptur and, vg ſpo 
hljóðar víðan bans: 
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66. „Hädi eg vidu Vatns á ffarbi tómu, 
fjórir fappar féllu þá, fyrir mínum benja- 
ljá“, 

67. „Indrida þar óvígan lét falla, hetjur 
mafa hjors vid kif, hrauſtum ſidan gaf eg 
lif“. 

68. Poͤrhalli tér: þú munt afreksmadur, 

mér list ad þú munir fár, og mifst hafir 
noffur benjatár. 

69. Þórður gegnir; þab ern fáar {frám- 

ur. Her næft femur búsfreyas hún þá 

fljótlega : 
„ ver er mifli mabur fá nýfomni ? 

a bann þar hid ſanna frá; ſidan tale 

ar bauganá: 
71. Fardu af bafi fylgdu mér í ſtofu, vel- 

fominn ab vera í nótt. Bifi jvarar bónda 
inn fljótt: 
72. Þúng vandræbi þetta kallaſt mega, 
vidtoku ad veita þeim, vígajefum ferdabeim. 

€3. Allmjog þárum, Orm fem vegið hef— 

ie, landflótta þem ordinn er, ei fann hefnd— 
um forða ér. 

TA. Gvarar {nótin: já mun lukku vinna, 
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honum fem ab hjálpa fer, þann Því gæjur 
maður er. 

75. Poi {fal bjóða þefðum frægdarmanni, 

hjá oſs vera hér í ſtad, hvad leingi þem 
vill hann þab. A 

76. Lika grada geiraſporin fórn. Þórr 
ur hó og hjalar þá: bíðum tába bond⸗ 

inn á. 
77. Sé bann þefsu ſambokkur ad ollu, 

Þiggja ſtal eg bokkum med, pad fem konan 
bjóða réb. 

78. Belti bóndinn vaungum — og ſagdi: 
rädi þar um ollu ein, eins og vant er 

bangarein. 
79. Eg ífal trúr í ollu reynaſt  Hórbi, 
og bera láta effert á, ofur þó þann bvelji 

þjá. 
80. Fór fv Þórður þeim inn með í ftofu, 

máltíð góð bann mettar þar, meb þab fletta 
ur fæbum var. 

81. Kappinn var í ferlaug ſidan færbur3 
ſmyrſlin græbbu laufalund, þann lá i ſär⸗ 
um ffamma ſtund. 

82. Þegar gróinn Þórður var med ollu, 
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bónda vid og banganá, blidur eitt fínn raddi 
þá: 

S3. Hef eg aptur heilsu feingid mína, 
vg þér leingur etfi dvel, ef yffur bädum 
lífar vel. 

84. Minn er vilji, mælti þríngagefti, ab 

fem leingft hjá okkur fért; ordid bónbi greip 

um þvert: 

85. Pad vil eg, ab þú fért ér í velur; 
Oſsur ſitur um þitt líf, en þú mátt þér 

fínna hlif. 
86. Þórður ſparar: bad eg afta litid, 

oͤviſt er hvor okkar þá, annars hofdi rába 
„md. 

87. Fleira þar um fyrbar effi ræða. 

Einu fínni eptir það, Indridi kom veftanab. 
8. Fann fá Poͤrd og fara meb fér biða 

ur, béban yfir upſahlad. Ekki kvadſt hann 

vilja bad. 

89. Indrida nam ærið furda þetta, ſvo 
til Poͤrdar fegja red, fínni færleits fullu með: 

90. Vigin, fem á vorum fundi ſtedu, 
bætt hef eg af eigin aud, og Þín vegna 
fættir band. 
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91. Poͤrdur honum þaffar mikilega, fyrir“ 
dygga framkvamd þá, framba þegar meſt 

við lá. 1 

92. Fingraljoͤma fagran ffeinfti þonum; 
virti þetta vopnafreyr, vinir beztu ffilbu þeir. 

93. Indridi fór Isa- burt af <lanbi, 
ſoo er hann úr ſogunni; ſamt er eptir 

Þórhalli. 
94. Hann kvad: Þórbur, hafdu þaffir 

ftórar, ab þú forlfst effi mig, allvel lífar 
mér við þíg. 

95. Beit eg konan vill þó ekki ſibur, ad 
þú ſert hjci okkur þér, eg því maður barn⸗ 

laug er. 

96. Gott er {lifa gjöra þér ab vinum, 
vg ftyrfja þig með faung og fé, fár þó 

mvffurt að fæme. 

97. Bantar mig ei vit né hug til — 

Oſsur þegar ab oſs fer. Annsar hinn og 
bakkir ter. 

98. Hüsfreyan þá hlæjandi . nan fvara; 

teibbu þig ei raup hans á, — verdur 
happafmá. 

99. Nytur böndi noffur upp í dalnum, 
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Poͤrdi gefið hafdi heft, hét Svidgrimur, fær 
í leſt. 

100. Vid hann Fennbir voru Svidgrims⸗ 
hólar. Enn ſtal vikja erindum, PP heim 

ab Kälfſtodum. 

101. Sálfur böndi baud til —— 

Poͤrdi medur Þórhalla; þeir ſig heiman 
fljótt búa. 

102. Adur heiman en þeir bábir rida, 
Þórð vid talar þurnabrú: þú mátt Oſsur 
varaft nú. 

103. Heitid farga hefir lífi binu, búinn 
út með“ hrauſtan ber, haun mun fitja 

fyrir þér. 

- 104. Dr í máli annsar bóndinn henni: 
ætlar þú oſs uppgefna, þó Oſsur hindri 

ferðina? 
105. Og þó — ad oſs lidsmun bari, 

renum ſizt í roðinu, ráða til né farlmennffu. 

106. Gjalar Olof: hreint mig yfirgeing⸗ 
ur, þvílíft grobb úr þánfa fal; þrífift albrei 

ſvoddan tal. 
„107. attu, Þórður, hans á dreingſtap 
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eigi, né farlmennffu rýra raun; raupið ſuneipu 
fær í laun. 

108. Þórður ſvarar þrábi gylltra ſpennſla: 
bann mun síft í hjorva þrá, barbfeingur, 

nær liggur á. 

109. Heldu ſidan holdar ab Kälfsſtodum, 

var þar búin veizla gób, virdar teyga krüs— 
arflöd. 

110. Lukkan ekki Iætur ollum ſpona, 

Kjalars mig nú vantar vin, við þab gi 
riman min. 

9. Míim gq. 3 

1. Bvergagjolbin forta kvoldin, kataſt oldin þar 

vid fer, einkum tregar þá þegar, ynbíðlega 

koedid er. 
2. Bólt að ſtoppar hjartad hoppar, hyrnar 

fnoppan brúngalig, ſprundin fríðu, Þántaþýbu, þó 

ei ſidur glebja ſig. 

8. poerra flyggbir, hverfa hryggdir, hyggiu⸗ 
byggdir tófemb fá, vif og dreingir vafa leingur, 

vinna geingur betur þá. 

4, Minna rifaft menn, og yfaſt, mjog vid hlif⸗ 
aſt gebſteling, eins med ljótum beiptarþótum hefja 

blöt og formæling. 

5, Margt ójóma mál á góma, mær og ſtiöma— 
5 
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lundum ber, Þegn ellegar elur trega, ekkert þegar 
ſtemmtad er. 

6. Margur ſtürinn leggft í Túrinn, lætur dürinn 

boata mób, hálfu minna vert því sinna, vantar 

finna, fæti þjó. É 

7. Ynbí glæbir, ef í næði, einn fem kvada líftir 

bet, ſtjals á freingi ſtyrt og leingi, ſtemmta meingi 

temur ſer. 

8. Disir kvada, Koasisada, kerin gæba berid 

inn, gledja hljödar þá ſtal pjödir, beſsi ljödaſtreing- 

ur minn. 

9. Hata ſtyggdir, ſtunda dyggdir, ſtodva hryggd 

og ffemmta ſer, það mun laga brautadaga. Pei! 

þei! ſagan bendir mér. 

10. Innir letur, Oſsur ſetur, um 

fem getur, njófn og ſpur, hvad nær blidur 

þánfaþýbur, Pordur ridur heim aptur. 
11. Gér ab ſtefna ills til eina, Orms 

ab hefna þrjátíu, nábi mönnum gadagronn⸗ 

um, geirð í onnum fræguftu.. 
12. Fleina þórar bondu jóra, þeir til 

fóru Vidvikar, færðu hram af gjardagammi, 
Gards í hvammi nótt þá var. 

13. Vigs til búa sopragrúa, væntu nú 

að fæmi ſenn, þórður hradur freflunbabur, 

— i um morgunenn. 
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14. Ad Kälfsſtodum kvals á ſtodum, 
Fjúa hrodum Vagjar ſny: Poͤrd nam dreyma 
fér ab fveyma, ſportu heima varga þý. 

15. Tiu þrenna þóftift ekta, þeir hans 

menn í bel rifu, einn var meftur allraveſt⸗ 

ur, ótta geftur vidtoku. 
16. Fleftum Þejðum fáfum ſteſsu, fleins 

i meſsu þóftift hann, frá fér benda og bana 

fenda, bræbi Fennda varginn þann. 
17. Vargurinn ærbift, famt þó færbift, 

ſvo ei bærbift falla má, honum amar effi 
framar, audnutamur safna má. 

18. Kladdur í bragdi Hár á lagbi, Kelf 

ſagdi draumaſtrid. Malti þa Pi „ öð 
kannad, heiptarmanna fylgjunid. 

19. Rad eg þeffum — rid þú 
ekki burt i dag. Pad vill eigi a 
ſig ab beygi draumajag. 

20. Talar Kälfur: kjöſtu ſjälfur, kvern⸗ 
bitsälfur rekk þjá mér, þér til. fylgdar það 
er {fylba. í Pordur ſnildar annſvor tér: 

21. Gfulu ei þegnar fá að fregna, fælift 
vegna branma jeg, að mér ſtridan aut kvida, 

um ad ríba farinn veg. æði 
5* 
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22. Þórbur kvedur þaffir mebur, þaban 
treður ſvo til vegs; mikid lidugt marir {frinn, 
með honum ridu þegnar fer. 

23. Einn var allur hugarſnjallur, 
btauftur Farl í vopnabann, rómu bjálfum 
búinn fjálfur, bóndinn Kálfur lébi hann. 

24. Og húsfarlar bans Þórhalla, þann 

og allur veið þar meb, þétta bindi ſogn í 
ſtyndi, fá Eyvindur nefnaft réb. 

25. Asi ſtyrdi rauſn ei rýrði, ramur 

hyrdi geiramót, dyggdafreki Poͤrdi brekinn, 
begn gullrekid ſkeinkti ſpjiohft.. sm 

26. A midjum vegi ſagan ſegir, Íverbar 
fleygir ab þeim reið, og þá sara vill ei ſpara, 
vomurinn hvar meb flaffinn beib. 

27. Poͤrdur fpdir, þegnar fái, þar foft á 
ab reyna bug. Mallti farlinn mjúft Þórs 

halli: mér kom fnjallaft ráb í hug. 
28. Hel ab varaft hvetjum fnaraft, hófa“ 
mar í Kolbeinsdal, út með tíðum auftur“ 
blíðum, ei vid kvidum ffemmbarhal. 

29. Firraſt bættu menn þá mættu, minna 
gættu räda þér, fælift grunur fleinabunur, 
fírna munur lids því er. 

þr 
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30. Pad vill eigi ſverdaſveigir, ſagdi nei 
ab flýa leið, en þó ſtinnir ítar finniſt: afi 

minn ei flifu kveid. 

31. Haltu greidaſt hera reiðar, heim á 
leid vg furða þér, {vo ei fallir fleins á hjalli, 
farðu farl minn, Poͤrdur tér. 

32. Hinn vard feginn Herjans þeginn, 
þeim á veginn ffjótt fíg bró. Svar Ey 
vindi tals af tindi, trúr í lynbi Poͤrdur bjó: 

33. Heim ab þínum þúðum fínum, haltu 
Mínar, elbabor, ab þér ſtandi einginn vanbi, 
eba grand af minni fór. 

34. Gyarar hradur hreyſtimadur: heyr 
aft þad ei læt af mér, ſtomm ſpo nýa ffuli 
brýgja, ffjótt ab flýa nú frá þér. 

30. Gvo fram ríða runnar ſtida, rétt 

án víða fimm og tveir, fleins í mátið fólffus 
ſtätid, fyrirfátib hittu þeir. 

36. Þórbur gelt á barminn brekku, býb= 
ur reffum fteinfoftin, láta gánga grimmt 
og ftánga, gaura vánga fyrſt um fínn. 

37. Kallar hradur þreyftimabur, hver er 
þab, fem bannar reip? Oſsur gegnir úngs 
um þegni, aptur fregnar þó um leid: 
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38. Ertu Hreda hreyſtiteda, hólminn eba 
lominn á? Poͤrdur annsa bann án vansa, 

veifir brands, og ſagdi jä. 
39. Heitin efndu frægdir fremdu, frænda 

hefndu þíns á: mér, manns ef hugur er ofl⸗ 
ugur, eba bugur til í þér. 
40. Ribs er munur málms vii dunur, 
mér er grunur ſigri þið, og britjið mig á 

banaftiga, brefti þig ei áræbib. 
„41. Oſsur býður ftráfum fríður, ſtäla 
hridar vefja ang, þínir móti grýttu grjotiz 
gaurar hljöti hefnd af því. 

42. Káir deydduſt, fleiri meidduſt fleſtum 
greidduſt bvitahogg, gnyrinn mefti bjó til 

breſti, beinin leiti og hlifaplogg. 
43. Gtórbugabur bertýgjabur, hljóp ú- 

ſtadur Poͤrdur ſnar, ofan af breffu rétt ab 
rekkum; refurinn féff nú jaubinn þar. 

44. Hofſt barbaginn beiptarlaginn, ber 

óvæginn fóftt ad rekk, hoggur kauda hann 
til banda, hjorinn rauda litab fekk. 
45. Hugartrylldur, þreyftigilbur, Hafbör 

ſkyldur Oſsur meir, annar tjädur Orn ás 

fjidur, að honum bädir ſöktu þeir. 

—. 

Sig 
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46. Gpjóti ſnoggur Hafþór hoggur, Hild⸗ 
ar ploggin rifta vann, þar með færir Þórb 
á læri, þaban {færi dreyrinn rann. 

47. Undanſtokkva hugdi hrokkva, bjor oö— 

klokkvan Poͤrdur ffóf, ſvo féll idjan, ſära— 
gydjan, fundur midjan Hafbör tök. 

48. Orn ad vendi vigrabendir, voda ſendi 
ſkeinu þá; undagridur eggjud ſnidur, arm og 

ſidu hryggnum frú. 

49. Þrjá fvo feldi þar á velbi, Pordur 

eldi Hnikars med. Oſsur litur ad honum 

bítur, í bann þýtur heiptarged. 
90. Ad Poͤrdi rennir mifilmennid, med 

honum tvennir lika þrír, hreifdu blótt, bjor 
og fpjótis hugadur móti fappinn fnýr. 

51. Lidid bardi vel fíg vardi, vægbir 
ſpardi, ffilbi rauf, Herjans tundur hans í 

mundu, bölva fundur nam og klauf. 

02. Oſsur jærir, brand ſpo bærir, blób 

úr færir eggſporum, Dreyri á hrokkinn Hild⸗ 
arrokkinn, huldi ſtrokkinn ä honum. 

53. Þar til jálma hart við hjälma, 

hirdir málma lætur bor, að Oſsur hnig-⸗ 

ur þreint óvígur, bans út fígur meginfjur. 
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54. Danbir lágu, þvo menn fáu, feggir 

knaͤu bþinir fer, Oſsuri meb fem áður réðu, 
aufa Hredu vopnapex. 

55. Tiu daudir dorma ſnaudir, dreyra⸗ 
raudir Oſsurs menn; Poͤrdur alla þá lét, 
falla, þó ab falla. fárlaus enn. 

56. Fimm af Þórbi fleins í morbi, féllu 
á ſtord í daudans Fær; einn ftób hraður 
oͤſtaddadur, afreksmadur honum fær. 

57. Oſsurs flýðu fyrdar ſtridu, fleins 

úr hrid vg kepptuſt beim, ſärir, hraddir, 

benjum braddir, bolvudu maddir leiknum 
þeim. 

58. Gat fuð fprángab Poͤrdur þángab, 

þraut er ftángab Oſsur fær, ryffti úr blóbi 
brynjuffrjóbi, Blinda á fljóbið nokkud fjær. 

59. Gradſlu baud og bid á banba, bleik— 
um Fauba Þórður fnar. Kominn ad bana 

fraptagama, úr Fjapti flana lét þab ſvar: 
60. Líf eba góða læfning bjóða, láttu ei 
móban heyra mig, endurgræbbur afli gædd⸗ 

ur, allð oͤhreddur Drep eg þig. 
61. Hinn kvadſt par ei hirða þar um, 
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heldur bar að Allarfley, ſinniskarga fegg til 
bjargar, ſoo að vargar rifi ann ei. 

62. Þórður ſendi bogabendir, brátt ab 
venbir Aſi fá, ab Þórarinn orfufnari, Oſs⸗ 
ur farí ab fæfja þá. í 

63. Hreyſti nærbar fljótt heim fardan, 
fleini færðar gradi Þeim; því nam hlyda 

Pundurſkida, þegninn ſidau flytur þeim. 
G4. Qeingi árum lá í fárum, lyndis 

þrár um veturinn; fíbaft græbbur fáft ale 
kladdur, ſorgamaddur hofdinginn. 

Gó. Beizladyri blóðs af mýri, bräbdla 
ftðrir Poͤrdur beim, hófum undir efran 
ftunbi, Olof mundi fagna beim. 

66. Spurdi frétta fræningeftétta, folbin 
netta rjóð á finn, helt um ftóra Hildaroͤra: 
hvernig fór nú leifurinn? 

67. Gverbabenbir ſoͤma kvendi, var í 
hending veitti þá, ſpo hljödandi hjals af 
landi, breti branda ſtyrdi frá: 

68. Mattu follum fleins í ffollum, 
frekt med göllum æfi hlekks, fimmtán lundar 
leipnis grunda, logur unda rann um fer. 

69, Oſsur lét eg fils á fleti, falla met⸗ 
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inn óvígan, blóð úr undu blæbbi á grundu, 
brandurinn funburtábt þann“. 

(0. Gæmbametti fvanninn netti, ſagdi 
frettir miflar það. Veturinn líður vana“ 

ftríður, borið ríður gardi að. að 
71. Minn ófagur falli bragur, fyrſt ab 

dagur þrytinn er. Grundin féleg fræningð- 
mela, fræða fel eg notin þér. 

10. Wim a. 

1. Hognisfálfi reijir enn, þó rýr fé bugur. 

„Margur dansar mjög nauðugur“. 

2. Optaſt bagar eitthvað hann, fem adra leynir; 
„fleira veit fá fleira reynir“. 

3. Vana famt um víbrétting hann vonin gleður; 

„fjótt í lopti ſtipaſt veður“. 

4. Kann fe gæfan geti magnad gledi bliba; 

„margur leingi má fín biða“, 

5. Ef hingad yrdi herterling á hakjum dregin; 

„litlu serbur Voggur feginn“, 
6. Mundi' eg fara? ab mynda brag eg moturð 

pilja; „tetft það laungum tveir fem vilja“. 

7. Faldaſtordan friffar einatt fiorid fæðu; 

„leingi í góbum lifir glæbum“. 

8. Hinar Íegja, ef heyra til mín hálfa ſtoku: 

„ſtäldid böggur ſtard í volu“. 
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9. Augun hyrna, bætta brýr, en hverfur móður; 

„horfum í er þrællinn gödur“. 

10. Málajunnur náb mér lvfa noffurn beginns 

„beiti verður heimſtur feginn“. 

11. Brösandi mér blíðu Weita . brifur tvinna; 

mikid ſtal til mifilð vinna“. 

12. Ad efaft um þær enbi vel mér etti tjáir; 

gott er, á meban góbu näir“. 

13. Dísir Evæba, dugnad fýnib breingnum lúna; 
„Dpt er þorf, en naudſyn núna“. 

14. íb hafib leingi lidſinnt mér af ljúfum huga; 
„lángsinirnir brjúgaft buga“. 

15. Lifgi finnið ljödaſtreingir liſtaknair; „gamla 

hjartad gúbu ſpäir“. 

16. Visaſt er mitt viſna ſmidi vifin biggi; „fin 

á gull, þó ſtarn sið liggi“. á 

17. Masi beſsu má fle hinir muni , 

„heimſtum begt er á ab Þegjað. > 

18. Og vilji heldur heyra ſogu hreift vid Efni; 

„ífuturinn fylgir fremra ftefni“. 

19. bur lenti Froftafar á fjóru 
þagnar, fem ab meingi ſumri fagnar. 

20. Fram í Gfagafirbi bjó meb fljödi 
úngu, fjáður bónbí í Hlatatúngu. 

21. Þorgrímur var þejði nefndur Pundur 

ftála, bað fá Þórð ab byggja ffála. 
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"22. Rognis elba runnur frægur reið að 

Túngu, vg ſtoͤd í fmíbaftarfi þúngu. 
23. Svo leið fram á fumar lángt, ab 

ſeggurinn fríni, var ab ſkälans vandaſmidi. 

24. Ur Eyafirbi fréttu menn af flydru— 

báðum, faupfar lent á gomlu Gásum. 

25. Poͤrdur talar Þorgríms til, ab þyrfti 

vidi, er ſtälanum verða ſtyldu ab liði. 

26. Da fagbift vilja fjáljur timbrid fæfja 
hradur; þinn því játar hjartagladur. 

27. Boͤndinn rifur bjó til ferðar bragna 
fjóra, lifa hroſsaleſt alljtóra. 

28, Ridu Þeir með Þórði greitt á þirna 
báðum, norðurs þar til nábu Gäsum. 

29. Timbrid keyptu Æýrar fleins og tog⸗ 

um bundu, klifjum ſvo á klakka hrundu. 
30. Heldu veſtur Horgärdals um heidar⸗ 

flóann, og ofan Nordurärdal mjóan. 
31. Fyrir framan Egilsá þeir ána riðu, 

jan fíban eyrar ffribu. 
32. Pung vart left, em þó reid férhver 

þegna glaður, einn var Poͤrdur alvopnadur. 
33. En fem kom ab einni bæld við eyr—⸗ 

argranba, tólf uppſtukku Týrar branda. 
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34. Allir ſaman  albrynjabir ab beim 
tunnu, Härs með reidda hallarſunnu. 

35. Valdir kappar kunnu vorgum kjösa 
fylli; foringinn var Oſsur illi. 

36. Poͤrdur "bati ſtrax af ſtokk með ſterk 
aͤholdin, ſig og fyrir ſetti ſtjoldinn. 

37. Forunautar Poͤrdar, þó mjog þreytt: 

ir væri, brugðu ſnorpu benjafæri. 
38. Hetjan bannar holda ſig í þættu leggja; 

þar til annar férbver fengja: 
39. Aldrei þrífift hann, fem hopar bjarg 

úr kifi, og fínnir effert ybar lífi. 
40. Fjanbmenn ſöktu ólmir ab meb ofsa 

látum; grenjabí bjor á hordum plátum. 
41. Pordur Oſsurs talar til og tóf ab 

reidaſt: fyrirjátrin ſeint þér leibaft. 

42. Hinn til varar: bét eg því, nær heilsu 
feingi, trúr þér albrei yrdi leingi. | 

43. Heldur ffylbi bjórinn fá þér helju 
ffjóta; lidomunar því nú ffal njóta. 

44, Þórbur ſparar: þér mun famt ei þyfja 
betur, fara nú, en fór í vetur. 

45. Mppgefinn við oddahret eg ei mun 
reynaſt; líft mun þér nú láta og feinaft. 
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46. Ad gekk fíban Oſsur hart með ólmu 
lidi, betjumafa firtum fridi. 

47. Lagdi Poͤrdur framan í fäng á fremſta 
halnum, og út nm berbar ýtti falnum. 
48. Prekinn talar: þar féll einn í þrumu 

fserða, hætt mum odrum og ſpo verða. 

49. Oſsur ſtipar fjórum Freyrum flagda- 

fvara, móti órbar mönnum fara. 
00. Vaſklega þínir vid þeim tófu; vejn- 

ar gaman, tveir og tveir þeir jóftuft jaman. 

öl. Rifu hlif og riſtu hold með römu 
vendi, bloͤdid rann á Rognirs kvendi. 

52. Grimmdin jófft, þá ſpidu fár vid 

ſperdakvidur, hold med dreyra hrundi niður. 

óð. Þar til Hildar þreyttu leif með büng— 

ar nauðir, ab hvorirtveggja hnigu daudir. 
ód. Finna læt eg furðu veifan Froſtakarfa, 

ſaudahirdir Þorgríms þarja. 
55. Leit úr fjalli hrottahretin heiptar— 

þúngu, flaug því beim að Flatatüngu. 
56. Dbamála, móður ftála mælti víður, 

- húsbóndi minn, hradid ydur. 
57. Fram á eyrum já eg fverba júfn al⸗ 

buͤna; Poͤrdur lid mun burfa núna. 



111 

58. Þorgrímur et þar um frétta þurfti 
meira; vopnaft hradur hirdir geira. 

59. Baffur fína vinnumenn í vedrid 
ſverda, med þér frafni fljótt til ferða. 

60. Gtigu á hefta hjorvi gyrdir helgt ab 

vonum, tvennir fer með fjálfum honum. 

61. átum þá nú þreyta jóra, þar til 
finnaft; Oſsur verður á ab minnaft. 

62. Gútti ab Poͤrdi fer med hrauſta 

„{verbaþóra, heiptargjarn vid Hildaröora. 
- 63. Harda gjordu geirahrid með grimmd⸗ 

ar ſlogumz em hetjan vardiſt vopnalogum. 
64. Let þó gjósa Ginarsbäl á Gjuͤkavod⸗ 

um, eins og Hrüngnis ilja gnodum. 
65. Soo fem ljón í lambaflokki laufann 

medur, herti Poͤrdur Vidrisvedur. 

66. Hoaſsan laugar hjor í mund á hrauſt⸗ 

um garpi, benrigninga ſturinn ſtarpi. 
67. Fjórir daudir féllu þá í fleinakvidu, 

ftóðu þrír, er ſäran ſpidu. 
68. Góftu þeir ad Poͤrdi ſamt með þrefi 

„ftóru, ſärin ſtakka og fíolga fóru. 
69. Svo var orbinn Oſsur „.. af úng= 

um þegni, ab blóbráð tóf ab mýa megni. 
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#0. Þar með fá bann Porgrim koma 
þegna mebur; undan nýr vg eingan kvedur. 

71. Skeifnaljoͤni nú í naudum náði fínu, 
og komſt á baf með kvol og pínu. 

72. Oefturinn mátti hlaupa nú fem hrad⸗ 
aft funni; fórum unbir randarunni. 

73. Nädi heim vg naumaft komſt í nauſt⸗ 
íb hvilu, troðinn upp með fúfjs og fólu. 

74. Sa þófti þegni tafaft þejsi reiða, 
ſpeid í geði grimmbarfneiða. 

75. Af því níu miſsti menn í málmar 

jeli, en fjálfum lá við harda helt. 
16. Látum Oſsur liggja fyrſt vg lakn— 

íng hreppa, Poͤrdar til vill fsæbid feppa, 

77. Hann ftóð einn á Þala blöds með 
brandinn rauda, fenndi þó et neinna nauda. 

18. Hafdi ei feingid hjorvaſpor, en harla 
móður; Þorgrímur fom ær og óður. 

70. Oſsur baudſt ab elta fá og yfirvinna; 
hratt það bannar hetjan fvínna. 

80. Þorgrímur ſpyr frétta fljótt me 

fleinarjóbum. Poͤrdur fvarar Þeim í ljóðum: 
81. Toͤlf mér vildu bana brugga brjótar 

ſtjalda, beim oͤmalid gjordi eg gjalba. 
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82. Fyrir mínum fetla linna féllu? and⸗ 
vana, tvennir þrír á Prudi Grana“. 

83. Þorgríms lidnu þegnar voru þar 
byðjabir; beim fyv ridu holdar glavir. 

84. Hetjan ſtarpa ſtälann þóra fljótt full 
gjordi, verkid hrösar hringanjordi. 

85. Ad því, búnu burtu reiſti borinn 
ſpänga, fjordin ofan endilänga. 

86. Porgrimur med trauſta tíu tjorgu⸗ 
þóra fylgdi rekknum frægbaftóra. 

87. Oſsuri leizt ei grand ad glettaſt garpa 
viður, því gafſt meingi ferdafridur. 

88. Mikla⸗ komu brett ab „bæ, það blíðu 
veldur. Tuͤngu Þónbinn þeim ſvo heldur. 

89. Þórhalli nam Poͤrdi fagna þá, fem 
getur, Olof famt þó ollu betur. 

90. Poktiſt hafa úr belju heimtan hirðir - 
ſtjoma, brikin fagur Þáruljóma. 
91. Andi hafni þríngafúl af hjorvabaldri, 
því karlinn gat hún elſtad albri. 

92. Bar ei heldur von til þejð, ab vifa— 

blómi, unnti karlins aulabómi. 2 
93. Honum vid ab halda á lopt var þín 

ad ffreitaft, tóf nú famt á því ab þreytaft. 
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„94. Franiugsbani fram til jóla fór ab 
líða; Poͤrdur bjó fíg burt ab rida. 

95. Til ab ſkoda Svidgrim finn á fvella 

bólum, já var fram í Svidgrimshoͤlum. 
96. Þórhalli bað Þórð ad bíða þrjá um 

Daga, og Ívadft þá flytja hey úr haga. 

97. Gamferba þá verðum sér á Vidris⸗ 

ívanna, hedan fram til beygarbanna. 
98, Þórbur tefur beſsu vel og því nam 
játa, framar mælti kempan fáta: 

99. Gamt mér femur óvart ei, þú illſku— 

monnum, mætum þár vg þrautir fynnum. 

100. Boͤndinn tér: þó bragnar komi brynj⸗ 
um Élæbbir, við munum efi serba hraddir. 

101. Og þó mæti {fatnar ſtorpum ffjóma- 
bunum, uppgefaft við albrei munum. 

102. Poͤrdur brofti; en Olof annsar aura“ 

hirdi: prifiſt albrei þín brúfyrti. 
103. Lidſemd Poͤrdi litla ſyndir linhjart— 

adur, í fyrra vetur, vesall maður. 

104. QÆrib ſü er ílla gípt, fem á bug“ 
blaudan, þig grobbarann þoffafnauban. . 

105. Pórbur þegir: Þórhalli mun þraut 

í reynaft, forfjáll badi fyrſt vg ſeinaſt. 
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106. Ahlaupa þó ei jé mabur ætíð þeim, 
huga mun og hreyſti geyma. 

107. Malti karlinn: mjog er berorb mín 
húsfrega, huglausan mig físt þarf fegja. 

108. Aldrei mun eg hopa hót á hæli ſnü— 
inn, ef eg væri vel út búinn. 

109. Hüsfreya þá fvarar: fvei, þab ſizt 
má leynaſt, albrei muntu réttvel reynaft. 

110. Alvaran ſvo enti þefði eba gaman; 

einn þúðgángur heyrdi allt faman. 

111. Efrapp hann út og ſtauzt á ſtad, 
fem ffollatóa, flaug um grunbir mel vg móa. 

112. Óvergi beið, né bita neinn á baum 

þábi, fram á Grund hjá Oſsur ábi. | 
113. Gá fétt gifting, ſidan ſpurdur ſizt 

nam þegja, margt kvadſt hafa ſatt ab fegja. 
„ 114. A Mtiflabæ eg núna næjt var næte 

urgeftur, fyrft fvo byrjaft fréttalejtur. 
115. Oſsur fegir: ſäſtu kappann fófna- 

bjarfa, eba hvad bar þann ab ftarfa? 

116. allaft viſt hann fappi má, tér flæfja= 

Íminur, ſoo ſem hann hefir fvívirt yður. 

147. Hoggroöna, þú hreyſti ber med happi 
finu, hnoda var á ſvperdi fínu. 
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118. Poͤrhall heyrdi eg beg úr görðum 
bét ab flytja, fénu heim til fodurnytja. 

119. Fyrda þrjá eg fara hygg, en fleiri 
varla, Poͤrd, Eyvind vg hann Þórhalla. 

120. Fram hjá Soidgrimshölum holdar 
heyid finna; bridja bags þeir þetta vinna, 
„121. Oſsur varar eptir masid aulans 

búna: vel þú flytur fréttir núna. 
122. Þar næft gobinn þegna krafdi þrenna 

fjóra, hrauſta nóg við þildaróra. 
123. Þar meb fegir: það er mál á Poͤrdi 

vinnið; ſvo var leingi {fap ſem finnið. 

124. Meibargota garpar þá um grundir 
víbar, rúðu allt tíl Oslandshlidar. 

125. Frá þeim svífur visnaſmid og verb“ 

ur inna, dälitid af háttum hinna. 

126. Par fem bjugguft þennan morgun 
þrír til ferba, mjog ólífir lundar fverba. 

127. Þá berflæðbur Þórður var, nam 

þetta {frafa, bad alvepni Eyvind hafa. 
128. Ei mun foma í eptirþorf þá útbúns 

adur; reið fvg burtu þver einn hradur. 
129. Fram ab Svidgrimshoͤlum heiman 

halda náðu; vid beygarbinn allir ábu. 



117 

130. Þórhalli, falt þú hér bíða, Þórð: 
ur fegir, meban ſteifna fínn eg fleygir. 

131. Geingu ſidan Gamar bátir Grimn⸗ 
isfjóla, ſudur og upp í Svidgrimshöla. 

132. J blíðinnt var hardfenni og hjarn 

ab kallaz nú {fal vitja um bann Þórhalla. 
133. Haddi folbar þann í reipi hnodar 

faman, leit þá upp, er afbróg gaman. 

134. Fleygduſt þángab fímm og átta 

Freyrar fyjóta, medur nafta nadi Tóta. 

135. Hradſlan klemmdi bann mjög faft ab 
heygardinum; bring þeir flógu ab lubba línum. | 

136. Oſsur ffípar honum bratt, þó hradſl⸗ 
an fært, ad fegja þeim, hvar Poͤrdur væri. 

137. Annsar karlinn: upp í blíð getf 
orvarjoͤdur, ab hroſsum gæta, herra góður. 

138. „Illt er fyrir einkavin að eiga 

þrælinn“,. Oſsur fsarar finnístælinn. 

139. J aulans hofud Oſsur fó með 

axarſkalla, ſoo hann blaut í ſpima falla. 
140. Ridu ſidan rekkar burt frá reipa⸗ 

ſpennir; nóttin kvada gridin grennir. 

141. Svefni hafna ſizt mér lizt víð ſaung⸗ 
inn kvada; fángi meingi faungin gada. 
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11. Rima. 
1. Koaäsis bladi öpnub æb, enn á kvadagrundir, 

min ſvyo ræða minniſtad, myfi Elæbabrunbir. 

2. Bofuftund Þá lürar lund, lopa fyrundin 

teygja, heſpupund er geds í grund, geiſpa og ſtund— 

um þegja. 

3. Fint er þá með fræbaffrá, fljödi hjá ab 

fitja, bróbrarftjá ab heyrnarkrä, hljöd ef dävel 

flytja. 
4. Liſt er góð ab gledja fljóð, gott af ſtoͤd þvi 

laugum, hreſsir blób, en hrindir móð, hly og rjób 

á Saungum. 
5. Vidmötsblida baugahlid, ber ei ſtrid í fínni, 

brótt ab siða Dáift frið, bagfarð þrýði Þinni. 
"6. Aldrei ſtygg og bergi hrygg, Heima byggir 

ſoͤma, vinum trygg og vinnudygg, — hyggiu⸗ 

Þóma. 

7. Gitfs ab, þátt big gefur fátt, glebur fmátt 
rógbera, ftundaðu Þrátt, ab femja fátt; fssng máttu 

vera. 

8. Gott ávinnur gedlempin, grundin linnaſetra, 

hvar mun fvinnur hugurinn, henni finna betra. 

9. Hyrnar lund í hjorgaþund, hélt þab munbi 

fóma, um þekaibu ab Yerja blund, vefju mundar⸗ 

ljóma, 

10. Bon min er, ab veigagrér, vel fem ber ab 

hrösa, gebjift þér meb glabværber, grundin þvera 

ljóða. 
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11. -Efemmtan ſtydur fómafið,  færing nidur 

miſsiſt, þánfínn idar allur vid, yndi og fridar 

kyſsiſt. 

12. O, ab ſaͤlin, minni og mál, móð öbjälan 

fferbi, boðin {fúl af Odreirsäl, eikum nälaverdi. 

13. Drekkum já og donsum há, Dável má þab 

fara, látum fjá oſs hyru hjá, bljóbín ná si fþara, 

14. Ogurs ſtrindar logalind, lofar hrinda trega, 

ſamanbinda bragarmynd, bidur ſtyndilega. 

15. inu fínni, Odinn minn, ab mér hlynna 

gjörðu, komdu nú ínn med kütinn þínn, ad tæta 

tvinnajordu. 

16. Laͤttu ſiä, mer liggur aͤ, litn ófmáu binni, 

oldin má þig tryggba = tjá, = troll í gráu fínni. 

17. áttu ei hopa lagardrop, líttu á opinn“ 

barminn, annars tópar ſtimp og ſtop, ſtvettu fopa í 

garminn. 5 

18. Mannſaungstal af mærbaral, mynda {al 
ei Teingur, rimugal í faungvafal, fjá hvad valid 
geingur. 

20. Efnib beib, þar Oſsur reid, 

alla leib fram jabra, kjösa greiður vildi veið, 
vopnameidur þabra. 

21. Oſsur þá hann Þórður fá, þad réb 
"tjá Eyvindi: mig vill já að finna fá, fer 

með þrá erindi. 
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22. Gaman bädir binda räd, branba háð: 
ir glamri: ffunba brábir ffjótt um lá, ſtög— 

ar náðu hamri. 

23. Hlidin blá var brott að þjá, brogn— 
um áleit miður, hjarnfonn lá mjeg hord 

og gljá, hamrinum frá þar níbur. 
24. Bretlan ljót ei þrætbi hót, hjorva— 

njóta fvinna, keyrdu móti mundum fþjót, 
millum fóta fínna. 

25. Gpjótum ridu, ffjótt varffrið, ſtapt ⸗ 
id gnidar unbir, hót ei kvidu fúða vid, kom— 
uſt niður á grundir. 

26. Poͤrdur fráum fæti þá, fetar fmáa 

ftígi, betjan brei ſer þól einn á, hvergi fá 
þar vígi. 

27, Oſsur þar vg Þrátt ab bar, bólginn 
var af reiði. Poͤrdur ſnar gaf þetta fvar, 
Pundar ffara meiði: 

28, Þér hefir kjorid heiptar þor, haturs 
gr oͤſljöa, mjög þú gjorir marga fet, minu 

fjori ab fóa. 
20. Til má bera tafift þér, traudla mér 

ab granda, og annar þver ffal offar bér, et 
meb féri ſtanda. 
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30. Oſsur þá kvad þar víð já, þab:eg 

ályftabi,. minum fá:ffalt Helju hjá, bjalta 

bláum nabi. 

31. Byrja prjötar branbarót, brugdu 
ſpjoͤtum ſeruz en ſtjömanjoͤtar fforp með hoͤt, 

ſtildina móti bárn. 

32. Hlifin kenndi hoggin feti. holund 

ſtendur moͤti, Poͤrdur vendi greitt i grend, 
ab godanum renndi ſpjoti 

33. Oſsurs vegna paut einn þegn, praut 
í megna valinn, ſtalid (egna frátt fregn, 
flaug í gegnum halinn. 

34. Ben ómjón blödi fyjó, banaro gafſt 
begni; annar þó:til Poͤrdar hjó, pegi bró 
af megni. 

30. Gfjúmabrjót ei ſtadar hoͤt, ſtjoldinn 

moͤti bar þann, brenn kloͤta í brá að prjot, 

býfnafljótur var hann. 

36. Brandurinn oͤd á barkaſloͤd, bauga⸗ 

ryjoͤdinn ſtytti, kroppurinn ftóð, en kraumar 
bloͤd, kollurinn lödnegg hitti. 

37. Ad rekknum bridja reundi á ſnid, 

ráðit ſtydja ſlyngu, fáragybja ſeims á við, 

ſundradi midja bringu. A 
4 
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38. Nú hefir þrjá víð. naddabräi, njótur 
bráins eya, gjort ad ná. En eitthvad á, 

Eyvind frá að fegja. 

39. Onng á beinum hjorinn hvein, helzt 

er ffeinu krafdi, baugs ad reynir bäruſt 
mein, banad einum hafdi. 

40. Hardfeingt lið í hrottaklid, honum 

grid ei veitti, benjar þviðu bragna vid, bar⸗ 
dagann ſuidugt þreytti. 

41. Oddum beitir oldin teit, Aggjar hneit 

sið Hæbi, dreyrinn heitur dundi á reit, 

breinginn hreytir mæði. 
42. Fleina gletta féll ei létt, folur grett⸗ 

íft víður, benjaffvetta beljar þétt, á balann 
ſettiſt miður. 

43. Þórdur famt með gedid gramt, gorp⸗ 
um framt á móti, léf oͤſtamt við taflið tamt, 
tof afſtamtar kloͤti. 

44. Oſsur Þrátt med illſtumätt, ab hon“ 

um fnátt réð fæfja, heilir átta hrauſtir þrátt, 
bertu ſlättinn makja. 

45. Sloͤgu hring ab hjormaring, hels á 
þinga lädi, ſig í kringum ſäraſting, fveifla 
—— nädi. 

———— 
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46. Gverbabrjót ei jærðu hót, feimanjót- 
at hrodu, ormum Fóta ýtti mót, Urnis 
fótaftebu. á 

47. Hetjan fveitt með ſinnid heitt, fólu 

beitti Grana, trandla ffeytti tufum neitt, 

tveimur veitti bana. 
48. Gtóbu fer vid fverðaper, — rekks 

af geiri, undabekfs þeim vadall ver, voda— 

hrekks á leiri. 

49. Allrameſt nú oͤlmadeſt, oldin sf ab 

honum, varbift bet, oͤſerdur ſeſt, ſamt 
meddeſt að vonum. 

50. Oſsur þá nam Poͤrdur tjá: þraut 
er frá ab fynna, fer med bláum fáraljá, 
feint hvað á mér vinna. 

öl. Illa fer þeim frægur er, foringi vera 
bragna, og láta bera log af fér, lunda 
hvera vagna. 

52. Drattabu hingad hjors á þíng, heit⸗ 
ſtreinging ei farga, med betaling eg ſatt bad 

ſyng, fyrir ſoivirdingu marga. 

53. Eggjunar ſem ordin ſnar, Oſsur var 
ab grunda, brædinnar þá — 

farid lundar. 
6* 
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54. Ged vard bift, en bliknar fyrſt, brand⸗ 

inn hriſti inna, hamadiſt, þvo: lifnar lyft, 
laufakviſt ab vinna. | 

55. Barla ſpardi vonzſtuard, vígð  meb 
harða feyrt, af Þórdar barda ſtifdi ſtard; 
ſkadinn vard ei meiri. 

56. Viti frá :mær:var: ab ljá; vont. já 
hinn digri; midur lá. við Þætti þ þá, Þóri, 
og brá nú vigri. 

57. Undir hond þá. rýrti veb,. róm 
vondinn ſetti, berin boud, ſem gjordi grond, 

gaurinn ondu fletti. — 

58. Undin ſpeid, en ſvedjan breid, ſidu 
ſneid frá liðum ; - ſälin ſtreid ür ſtrokknum 
leid, ſtjott ad neydarhlidum. 

59. Heiptin droͤ ür huga ró, heiman bjó 
ſuͤ manninn, æbafjó bar undin ſpjö; Oſsur 
do nú þanninn. 

60. Fyrbar:fjá, hann folur lä, flüdu þá 

med trega, vigid tjá „úr Íagnajá, færir Ár 
kaflega. 

64. Sigur fekk, fá fræg af gekk, fals á 
hrekk olexdur, meſtur rekka mords vid ſtekk, 

moͤdur em effert ſardur. 
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62. Drygdi ſveim frá daudum beim, dreifir 
ſeima vitur, med grukeim á axlareim, Ey⸗ 
vind beim ſpo flytur 

63. Leingi fást ſärum ld, ſeimanci þann 
graddi, heilönsþá nam: fitlla já, — 
ſig kladdi. 

64. Mar Oſsur og hinna hvur, haug⸗ 
lagdur af meingi, jæmbaþur og „funbrabur, 

ſofnadur mjog leingi. 

65. Karli reid vard Heingaheid, heim þá 

ſtreid að ranni, ad ſagdi leidum ſverdameid, 
ſatt frá. heidursmanni. 

66. Rett vid lí, ad reflagnaͤ, væli frá ér 
karlinn. Poͤrdur má sei ſpoddan fjá, ſvor 
tam tjá ſpo fallin: 

67. Vorkunar má virda fvar, vodann þar 

ab ſefa, Oſsurar því varla var, vonzkupar 

ab efa. 

68. Sefadi brátt. á: ſagdan hátt, ſundur⸗ 
bráttarfalba; reyna mátti: Poͤrdur Þrátt, 

þeirri fátt vid halda. 
69. Hardnar sgjóla haudrid fól, hoggver 

ſtjölid metur, Teingift jóla Læffar fól, leið 
til jóla vetur. 
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70. Oſsurs fall nú rétti fnjall, frægb: 

atfarlinn Skeggi; beiptin fvall um byggju 
fjall, hrauſta kallar feggi. 

“1. Narri fér því hoggvid hér, honum 
vera bykir, dult med fer, þver ætlan er, ei 

fvo Ber á mikid. 
72. Eibur má ei fréttir fá, ferð um þá 

né bræður, Meyfjum frá ab Osi á, einginn 
tjá þær ræbur. 

13. Prenna fjóra frægbaftór, fleinaþóra 
valdi, þver með jór ab beinan fór, þúm þá 

ljóra faldi. 

74. Taumaſtilling temprar nil, túngl í 
fylling lýfti, blakkatrylling byrjaft vill, brodda⸗ 
fytllíng nifti. 

75. Gtángaritur ftæffa Pit, ftálinn bvita 

gnúbu, gegnum vit med gráan lít, guðum 
hita fpúðu. 

6. Prumdi jord vid hlaupin borð, hófs 

um bord og fprúngin, fvellin morð ab mol⸗ 
um gjörð, mold og fvorbur ſtünginn. 

71. Meibarflug um breiban bug, Þragna= 
bug orvandi, veið í huga hefnd oflug, hjart⸗ 
ang ſmugur þanbi. 
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78. Gyrtir bláum benjaljci, byggdum hjá 
þeir ftefna; Poͤrdi á vill elbín fná, Oſsurs 
fá ab hefna. á 

79. Losa bert er varla vert, vega ſtertu 

tali, “nesið þvert um Hegra- hert, hÿddu 
ftertavali. 

80. Mikla⸗ þar uns „bæ ab bar, beiglar 
mari ſvänga; Dagfett var, em a ab 

dyrum fnarír gáuga. 

Sí. jálmaþórar hoggin fr, hurð á 

Hóra leingi, goltur ljóra gnotra fór, grið af 
fóruft meingi. 

82. Bio þan Hljóð og ærfli ód, einn ſpyr 

þjóð: var barid? bjarft fá tróð ad byrum 
flób, brýgbi móbugt fvarid: 

83. Hriſti þrútínn hjals af fút: þver er 
úti frefur?. Protin lút.af Pundarkut, bagn⸗ 

arþnút á refur. 

84. Doina ljóba háðu hljod, þríngatróba 
nýti, Rinargloͤda bíb eg bjór, bæta þróbrar lýti. 

12. NRNima. ; 

1. Kvolds um tíð í tólfta fínn, Týr auds byd 

eg olfaungin, beim fem vilja þiggja ſtaup, bad er 

ab ſtilja fyrir Faup. 
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2. Wtli mér. ei oldin fin, ad eg: veri „þyilift 

fvin, gefind itum útbýta,. aqsavitum gubanna. 
3. Hnitbergsveigar helgadar, beita. mega býr- 

leyptar; fáft þær ei fyrir grjót né gler, grófar tey⸗ 

ur, ull eba fmér. 

4. Nar ſer tala mabur má, mæbaft, vafa, beyra 

og fjá, ef Gunnladar eftavin, ætlar lada þeim til 
fin. 

5. Helgidömur Simba jú, ſpo þar.rómur leifur 

á, grunbar Það ei granngifur, greppum það er 

dyrkeyptur. 

6. Sami eg dyrt ei felja mun, ſinnid þýrt er 

ſtaͤſt umbun, og ab:fvebib undir“ ſe, i þvi gledi— 

ſamkvame. 

7. Rändÿr eigi, reifnaft maͤ, boͤ Rinareyubloſsa 

hjá, Fjósi:fléttub kærleikshoͤt, ä kooldin rétt í. bokkabot. 
8. Virdiſt óma olfaung dyr, og ab. ſoͤmagedum 

rýr, paffíb ydur út med hrad; eingan bid eg, kaupa 

það. 
9. Gffi fæ eg af þvi hót, ef mér lægi á flyggba= 

bút, þá eitthvad prefðar ynbisftig, „á þvi hreſsaſtal 

eg „mig. 
10. „Gett er {left ä ſijalfsbüi“, ſoona er begt eg 

Íagfæri, þrautavalftur muna mins; „maklegaſtur þver 

er find“. 
11. Betraꝰ er ſlikt en brennuvin, blandad rift 

fyrir. drykkjuſvin, helztu nytjar hondlunar, heilsu og 

vit ſem fordjarfar. 
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12. Xofar þver: rinn hyru ſin“, í heilnæmt er það 

Bodnarvin, þeir fem reyna Þetta fá, það eg greina 
fatt.mun frá. 
„13. Eikinſtjalda mjóbinn minn, mér ſtal halda 

velfominn; famt vill heyra ſoguna ſidug eyrin 

marglóba. ; 

14. Atridshaukur ábí þar, upp fá 
lauf, er bað um var. Skeggi greinir ſatt 
af fér, ſizt því leynir, hver þann er. 

15. Þórður heima þá hvort fé, Pundur 

ſeima fregnade. Hvad munt vilja honum 
þú, bínn ab ſtilja ſpurdi nú? 

16. Skeggi þylur ſtjals um ſtig: ſtiladu 
til hans fyrir mig, vg ſpo dyljir eingann 
fann, ab eg vilji fínna þann. 
"17. Hvort ab inni eba Vér, úti ſinna 

vilji mér, og Punds í Dogg med þreflynbi 

þola bögg nf Skofnüngi. ; 
18. Sun geff fá, er út kom þar, allar 

tjá nam fréttirnar. Olof gegna fót þá 
fyrft, fram til þegna fallar biſt: 

19. Upp nú ſtaudid mínir menn, medur 
brandi verjið fenn, góban dreing bg dugid 

vel, barra leingi ſterpid jel. 
20. Bónbinn ſtridur fleipra fer: fyrir⸗ 
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býð eg öllum bér, minnſtu veita mótftoðu, 
meidum hneita ferðlúnn. 

21. Skeggja nokkur ſtal et þú, ſtomm 

oͤpokka ſlika tjá; utan 5 AA 
heiðra ber og virta þann. 

22. Svo Poͤrhalli þagna fer, þarna 
farlinn lúvbi ber, féff ei par af itum auns. 

Olof fvarar þolli brands: 
23. Viſsi' eg laungum varftu rýr, vopna“ 

ſaung þá Hildur knyr, lindu hrö þem ligga? 
þar, lafarf þó til breingffapar. 

24. Þjóft með hädi baugjól ber, bónb- 
inn rávi Þórður tér, bertýgjatur hann þá 

- var, hjaltanad í mundum bar. 

25. Hljoͤp að byrum Hetjan fytnn, hermdi 
fyr víð Efeggja fínn: ei mun hedan üt— 

„gánga, utar með þeim ſtilmäla: 
26. Það víð holdum þángad, nú, Þórð 

á koldu veigabrú, mínfar þar ei móðugt 

fap, manninn hvar eg Oſsur drap. 

27. Mitt ei fegra málin ber, minnilegra 
verður þér, gttarhogg, fem hlauſtu þar, held 
eg gloggvar býðjarnar. 

28. Ginnisftífur {varar hinn, fígt þér 
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hlifa brukyrdin, held þó bara heppid jé, 
hefndin þar ab fram kome. 

29. A það áttir urbu memt, Oſsurs 
brátt að hangi fern, létu gana gjarbaljón; 

gaur andvana byrgdi frón. 
30. Hlupu af jórum hetjurnar, hauginn 

ſtörum trädu þar; fylgsnid beina þoldi bad; 
Poͤrdur eina visu kvad: 

31. Hans þá {nilli þróbrarmennt, held 

eg gyllt ljób mín Hént; famt eg vona víns 
ut mínn, verði ſpona meiningin: 

32. Mifur Skeggi íb er þér, reyna 
eggjar dors á mér, ef fram kemur ætlan 

þín, æfi fremur fuglar mín. 

33. Mundu, hvad eg menn þá tvo, mord⸗ 

bugaba léf við fvv,. Punds eggmána þejós 
um med, þér blóbnána fundra trén. 

34.- Kappinn Skeggi ſuilliſnar, fnýr ab 
eggjafpillir þar, Gfofnúng dregur ſkeidum 
frá, ffelfilega reibur þú. 

35. Bregbur fvona ſäranad; fígt er vort 
Bann Poͤrdur kvad, þínum undir Herjans⸗ 
byr, hreint obundinn ſtandi eg kyr. 

36. 3 því ſpraͤngad átján fú, itar bäng; 

t 
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ab hólinn á, undir brakar beimum grund; 

báru nakin ſverd í mund. 
37. Eidur flokknum undan fer, en þó 

nokfud reidur er, hroͤpar brifin hetjan fvinn, 

hvort bar lífi föſtri fínn. 

38. Poͤrdur kenndi hrauſtan hal, hart 

fem reundi gjardaval; heill og lifs eg heita 
má, hjaltaknifs nam beitir stjá. 

99. Hljoͤp þí Eiður halda til, hondum 
reiðir Dragvendil, ſtildi hradur hetjurnar, 

bans. þó faðir reidur var. 

40. Sidan Skeggja talar til, tamur.eggja 

ſnorpum bil: fkloͤtaſennn kefja ber, koſti 
tvenna býð eg þér. 

Ál, Fridarſätt víð foͤſtra minn, feſtu 

brátt og trúffapinn, ſoo hann megi alda 

heim; bótum feginn verð eg þeim. 
42. Ellegar (þá í annan ſtad, ef ei tjáir 

nefna það, framar fýnum frægbarged, foͤſtra 
minum erft eg með. 

43. Flokkur ſtadur halda hér, hans vg 
brodur fylgja mér, fjóftu brátt um fofti 
tvo, fnýta fátt eba brauda þvo. 

44. Frey vid ſlaungn fadirinn fynd, fyr— 
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ir laungu viſsi „eg það, foͤſtrid mundir 
meira þú, meta í lund en frandſkapstrü. 

45. Annars væri eg buͤinn beint, bana⸗ 
færi veita Hreint, Þórði er vann (til peſs 
af mér, því ab hann mjog ſekur ær, 

46. Meingjord svífa fvíður fá, ſamt er 
Haft vábir þú, illa klipptum, arfi minn, okf⸗ 
ar ffíptum þetta fínn. 
47. Þér ei fríða mun eg mót, mér þó 
ſvida beſsi bót, readdi Skeggi og þagnar 
þá, þar neſt ſeggi kallar á. 

48. Karl í bradi burtu reid, beina brad⸗ 
ir ſidau leid, þar til Miklaba ad bar, blakk 
af ſtikla náði þar. 

49. Hun i þúmi oſlad fétf, og ad túmí 
boͤnda gekk, hjöſin glogt þar lyſtu fó, lífa 
voktu bæi þjón. 

90. Brugdiun ſtjoma Þar í mund, bað 
bann fróma ſilkihrund, eptir vanda ybbinn 
þá, tpp ab ſtanda bónda frú. 

öl. Peſsu hlýddi hüsfreyan, hér med 

ſtridan komumann, bab Þórhalla gefa grið, 
gegndi fnjalla hrauſtmennid: 

52. Slikt þarf einginn nefna nú; nógu 
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leingi hefir þú, ſem þíun grenna jóma vant, 

fæmt. víð þenna Fæfismann. 
óð. Sinnisdila faurga ber, jú manns 

fóla þyfir mér, brútar leynt vid blidheims⸗ 

ffóa, búinn hreint ab lifa nóg. 
54. J Þórhalla hjarnartleif, haukaſtalli 

vinſtra preif, hoggſtad ramma hugdi þú, 

hälſinn fram á ſtokkinn bró. 
55. Hjornum lypti hvergi feint, hálsinn 

klippti fundur beint; niður ſtauzt í ffarníd 

haus, em ffroffurinn braugt um hofudlaus. 

56. Þarna heyraft manislát má, nein í 

eyrun bora þá. Dó þann, jæa, maður minn, 
Mtiflabæar húsbóndinn? 

ör. Skeggi ſidan ſtrafa fer, Skofnüng 
frida launad er, þad eg honum biſtur brá, 

bloͤds í vonum ſtarri þú. 
58. J dreyra Þórhalls dorinn bann, bá- 

vel fór eg ſlidra vann, eptirſjönar varla 

— vert, var það flónib byggbaffert. 
59. Þar á mót ef hefdi hér, hjors í 

roͤti fyrir mér, Þórður fallid þreflyndi, það 

var allftór mannffai. 

60. Beib ei Efeggi bodanna, hurt med 
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ſeggi fljótlega, veftur reið at Reykjum þá; 
rúm og greiða þurfti fá. 

61. Þótti ferbin frægbaring, forpris verd: 
um þjóðmæring, efi gänga' ab oͤſtum ſer, 
af því ftránga þyffju ber. 

62. Melti reint þyffjar þrú, þór og 
Eid ei minniſt á. Gfeggi nær ed frá Þeim 
fór, fagnads grær þar. unun fór. 

63. Poͤrdur Eið og bræðrum band, bezt⸗ 
an greiða, ffjól og aud; Þaffir fríar þétt 

af. þeim, fóru fíðan allir þeim. 
64. Olof blíð þeim fagna fer, framar 

býð eg, {nótin tér, bérna meingi hafi bin, 
hvad fem leingi viljið þíð. 

Gó. Virdum fjäda vefjan lind, vigid 
tjábi búnda ſins, vegandann og kvad med 
kurt, kominn ranni ſtammt frá burt. 

66. Audvitad var Eidur tér, einhvers 
ſtadar hreifdi ſer, feiknareidi fodur mins, er 
framkvamd breidi vilja ſins. 

67. Blidu trega votta vann, víð mig þeg 
ar ffilbi þann, finniðmæbi megna bar, mjog 
af Þræbi þrúnginn var. 

68. Kaſtar madi komulid, kräsir badi vg - 
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munngätid, holdum veitti hriugalin, þín ei 
breytti vann fín. 

69. Þar var nóg af glediglaum, garpar 
lóga kera ftraum; veigla fí í vifu ſtöd, væni 
frú fvo hróðar þjóð. 

10. Qún gat ſed af hundofylli, hün gat 
led eitt rumbeli, hún var ſpona hreſs vid 
veg, hun bar kona rausnarleg. 

71. Gú kom tíð, ab ſeggjaval, ſeimahlid 
Þar kvedja ſtal, veſtur flýta vildu ſer, viſt 
því nýta færðin er. 

72. Eyvindur med æruffil, algreddur um 
Þetta bíl, yfir bú fem átti þann, ad Asi 
trúan fetti mann. 

73. Sidan veftur sifja réð, vopnaleſtir 

Þóri með, {ilja fyrr et við hann vill, en 

vigakyrrir jelin ill. 

74. Imubyri bergd var bad, Þórður fyr 
em reið af ſtad, bauga trúlynd bíður nipt, 
bydi þrjú ár fyrft oͤgipt. 
75. Ef ab lifs eg er þá til, áftir vifs 

eg Íljóta vil. Nandug kvoedſt hún ei þar í, 

Olof gledſt og játar því. 
76. Karleikstaugar knytandi, kvodduſt 
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þan „ab ſtilnadi; ſumir halda hringariſt, 

hafi ſtjaldaborinn kyſst. 
77. Poͤrdur rekkum reid ſoo med, reisan 

gekk fem kjösa red, veſtur þar til Osi ad, 
íta bar um dyrahlad. 

78. Settuſt bragnar fv: um kyrt, ſoldin 

magnar ged oͤfyrt; vetrartidin veik af ſlöd, 

vorid blida gladdi pjoöd. 

79. Boͤlmar linda búfðum þá, bragnar 

hrinda Noreg frá,“ þeirra einn vg Asbjorn 

var, efti, feiun „til. framfsæmbar. 
80. Gtód vib:et.;d ſtordum ſjos, ſtodvar 

fley vid Blonduos. Skeggi fínna fljótt: fig 
býr, frenda ſinn og: máftrabýr. 
SI. Fundir urdu fagnabar, frétta ſpurdu, 

gáfu: ſpar, gozid velja, vin og Íeim, vid ei 

byelja, „víðu heim. 

82. Asbjorn var „með „átján menn, allan 
þar um vetureun, og þó jafnan oͤgladur, 

ols vid hafnan fvípþúugur. 

8. Poͤrdi á Osi þá vel gekk, begnahros 
vg virding fekk, huͤſs med „bjargar hoppin 
þrenn, „hélt þar marga roſta menn. 
84. Eidur var og honum þjó, helt þann 
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þar finn foftnab á, ljóða þranna Wag fent 
ann, einn tug manna vopufaran. 

85. Gfeggja minnift efnið á, einn finni 
kappinn fá, tal víð Asbjorn femur ſitt, ſegi 
frá því ſtefid bítt. 

86. Njoͤti blundar þjóbin þýb; þrjúti ós 
grundad ljoͤdaſmid. Horfar þróttur nú á 
ný, Njorfadoͤttir veldur því. 

13. Níma. 

1. Omalómur út af bagnar vagni, herdir ffeib 

mied hagnadegagn, byggft ad veiða fagnamagn. 

2. Banur gani vangi breiðir gleida, hamingju 

lítt í reiður ſtreid, Vitti títt á leidum neyb. 

3. Aldrei baldinn burðum fá ab gáir, hvort og 

eitt þó hrjáir frá, þann ſvo neitt ei má fín þá. 
4. Sizt mér list þann fjái ráð til nába, vg 

Titla vinni á lábí dad, en laungum finni grábugt häd. 

5. Puͤng og laung er lifsins braut ab ſtauta, 

Þrátt eg fÍmábur þraut ug hnaut, hans fyrir ráð í 
ptautalaut. 

6. Sumir þar ab ſeggir ötapt hlógu, brigzlid 

ſinnu bjó í mó, brátt ef kynnu ſöa ró. 

7, Lyginn beygir laungum flabur, pvadur, fals 

og hreklir hladaſt ab, heldur en ekli ſtadar þab. 

8. Hradar ſmjadur hraſni fram ad brammi, 
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vill þó Feyra í vammabamm, vopnafreyt ſoo rammi 

ſtamm. 

9. Svona vona eg ſumra blekkinn bekkiſt, vin— 

ſtapur med hrekkjahlekk, hüdflettur nær gef á bekk. 
10. Gist mér lizt, þó lýbí goͤda hnjoͤda, er 

þalba faft víb þróburð flób, en bata lafta þjóba mób. 
11. Star víta, voru þér og eru, betri og Verri 

berþeltter, byggt í hverri, und verold þver. 
- 182. Þórbur forðum fjandſtaps Þegna vegna, 

reynbi mótgángð megna fregn, mátti Þrjótum þegna . 

gegn. 
13. Bin oͤlinan vafinn ARAB blaut þó 

einn, ér hygdi af brygd, hver úfeinn áffyggbi ſtyggd. 
14. Rrukar þá Eidur hét vel metinn, bang munt 

tryggd um Yretaflet, hæft á byggba ſetjaſt met. 

15. Mun enn finnaft meingib bábafjába, tílum 

Sea tjába láb, er tryggda viðar rábin bráb. 
16. Kriſtinn byggba krans ei ſidur prýbi, og 

tryggbin goͤd á hridahlid, en heidna þjób á ftribatib. 

17. Mannſaung ftangar minn, fem fær á Færus 

holda næmi hærublær, heidurs bæmin læri ffær. 

18. Þá: nam ädur pulan fléttub 

betta, er Skeggi ſvorum {fvetti þétt, ſtjoma— 
byr ab frétti rétt: 

19. ve nær munu hefnda braͤduſt raͤd⸗ 

in, af binni hendi þráð ütkljed, Poͤrdi ſend 

vg náð afmäd? 
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20. Pinna fínn eg frænda ſlegnu vegna, 
blýtur kanna begning þegn, þó hafi annars 

megn. Í. gegt. 

21. Asbjorn tjáir: i mér tíðum fvíður, 

ad broͤdur hefndin bidi oͤphyd, breſtur bö et 
lyd í ſtrid. 

22. Karlinn ſpjallar, kynja ljót fl hoͤt⸗ 

in: Eitur ſtendur ótæpt mót, oſs með kennd⸗ 
um ſppjoͤtabrjoͤt. 

23. Annars ſauna Oſs menn ſtyldu gildir, 
hverjum meiri Hildar ſnild, hjors ä leiri 
fylgdi ad vild. 

24. Felldu öhrelldir freudur talid kala; 
mäl því aunad ala ſkal, einn um hrannar 

bala val. 

25. Kulid ſpvala ſeglin bezt vid hreſoti, 
Borgar i firdi feſtur lést, farms „af byrdi 
hleſstur meſt. 

26. Pängad meingi mjog ad tíður siba, 
þar vid. nor ei kvida tid, feyptu voru ſmid 

í grið. 

27. Vegna gegna Poͤrdur hreda medur, 
þángab vendi um vedrabed, varning henda 

ſedur réð. 
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28. Nokkra uͤr flokki ad flytja voru kjori, 
heim ad Osi hjorvabor, Härs um droͤs var 
forin ſnor. 

29. Stord um nordur ſtefndu rekkar þeffir, 

ſidan heima ür feff á bekk, ÍR „þeint, er 
effert fekk. 

30. Fréttift rétt, að færi Þórður norður, 
abra leid um ordhagsſkord, heidi ſtord⸗ 

ar ſpord. 

31. Rekkur pekkur reið" ſvala bala, 
nordur i Vidi⸗- valinn ⸗-dal, við þar loͤdi 
hjala ſkal. 

32. Toennir fjórir trauſtir ſpjöta, 

fromudu gota fótarót, fylgdn oturs boͤta⸗ 
njoͤt. 

33. Hardan Poͤrdar hlora Steingrim 

greini, og Eyvind þann, fem einart flein, 

ata vann, þar ffeina hrein. 
34. Porbjorn einn var bar naumingi 

kringinn, lyd ei tærbi lingormsbing, hitt fá 
bærdi ad hring tyrving. 

35. Atti mattar milid bú og grüg, fjär, 
en hvorki frú né st fann byi merkin 

luͤg nin 
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36. Sviffé mikid mjog fjálfala talib, 

qeff um brekku bala vg dal, braft þann rekk 

er ſmala ffal. - 

37. Bú bang hjülauſt bylgju ſtöd við 
flóvir, yzt þar ſtardar Odins fljón, af Mid: 
fjarðar góðu löd. 

38. Arfſals þarfur Poͤrdi unna unni, 

því vinjældin þunn og grunn, Þegninn fælbi 
ab grunnúngðbrunn. 

39. Þó Eyoͤlfur Poͤrdar býri hýri, fylgdi 
ſtrauma fýra Týr; ferðin tauma býrin lýr. 

40. Seggium Skeggi jafna bráður nábi, 
tvennir níu tradn láð, Tyrs ei aa kvcid⸗ 
uſt gráb. 
Al. Asbjorn þá í þejða for var kjorinn, 
Poͤrdar annar orvabor, ætlabi ſpanna hjorvi 

fjor.. 
42. Þorbjörn einn med beſsum broffar 

floffi, hafdi ſpar oͤhrokkinn lotf, Dilbar bar 
á ffroffi rutt. 

43. Audugur faubinn átti búfjár grúa, 

tími ei halda hjú né frú, bann beſs gjalba 
trú? eg nú. 

ÁÁ, Timdi naumaft neitt þar af ab hafa, 
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nizſtan bjó þeim nafarjtaf, nanma ró, uns 
grafinn fvaf. 

45. Vaſalingur var fyri þad kalladur, 
famt þó lét fér ladaſt að, línnaflet og hvad 

annað. 

46. Skeggja ſeggur fá arfleiða réni, ab 
fínum and, en eydiſt féð, ángraft kaudinn 
reidi med. 

47. Heiman laumaſt lundar goins móa, 

ſtin þá kvedur ſtöglond frjó, Skeggja med 
ab jón ró. 

48.  Gjá byggð - án ſtyggda beisla flóra 

býrum, fram til heiðar býr þver fnýr, heyrd⸗ 

iſt reidar gnýr órýr. 
49. Um fíðir áður ſpinnir Þrjótar fpjóta, 

þar fem. leiða þrjóta — og beinktu veiba - 

Elótanjót. 

90. Pekktu gloggt, ab Þórður munbí 
funda, þejða flób um Pundarſprund, og 
þiggja blóðugt unbajunb. 

öl. Ritið ríta lundar ſtridir bida, kom 

ab hondum fvíbatíd, kenndu á ſondum rida 
lýb. 

52. Þórbur — ab þegna bar ab fara, 
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ſpennir verpa ei ſparar var, ſpurdi: hoerj⸗ 

ir fara bar? 
53. Latum pletulunda ſvinna finnaſt; 

dagsverk litid linni um finn, lagſeell nýti 
vinninginn. 

14. Síma: 

1. Starblinds Mera ſtraumur góbi, ſtyrki fínni 

en lífgi mál, randagrer og fogru fljóbi, fäſt ef ynni 
glediſtaͤl. 

2. Soͤmir varla finniefælan, ſorgaglyggur brotinn 

er, fleſt má falla fysi fælan, fyrſt ab liggur vel á mér. 

3. Ójálpfamlegar“ herrann begna, bryggbafaunga 

um Áetur ſtamtz áburð þegar ber nam vegna, var eg 

Íaungum glabur famt. 

4. Qefbi eg látið hug mér fallaft, hregg ávallt 

mer gef mér,ab, fatt má játa þefti hallast, hof⸗ 
udid á banaſtad. 

5. Þá moͤtgaͤngs hrida ofsinn oͤdur, ab mér 

dundi likt og my, beinkti eg tíðum,“ guð! minn göd⸗ 

ur, gefa mundi boͤt ä þvi; 
6. Verd eg hræra vid því lifa, vard mér eptir 

þeirri trú; bezt er ab Íæra breytni ff bolid heptir 

æfing fú. 
7. Lettir moͤds vil ſannan fegjá, figt umkvarta 

naudir freft, vona göds og glabur Þreja; guð hefir 

bjarta fodurlegt. 
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8. Her umtala mætti meira, margt og þarft, 

ef leyfdi tid; fánýtt hjal ab fylli eyra, framar 
— bykir lyd. 

.Poi mun bezt ab bylja gaman, þú af 

og FR upp eru festir allir al enit Þó 

Á glymji tregt. 

10, Geint á geingur föguþáttinu, fífelt baga 

hindraner, ei vill Teingur andande nae od fá laga 

fétt af. mér. 

11. unum bykir varla sera, vorkun lyd, Þó 

yrti nú; adi mitíb gott má gera, glebitíba flyrt- 

ing Jú. 
12. Gómir varla ſinnid græti, fumt þat ftríba, 

hjá fem leib; óbum þallar unban fæti, æfitíbar þála 

ſteid. 

13. Heimsins læti léttſinnadur, lida vg breja 

gedſtilltur, lifnad bæta, lifa —— loksins deya 

roͤlegur. 

14. Peſsi dyggdaſtrüdinn færi, ſtartar vel á 

kriſtuum lýð. Minn án ſtyggda mannſaung læri, 

“menn og feleg baugahlid. 

15. Fyrir tima ljoͤdum létti, litla 

bi þó féff eg enn, Pundarbrima borinn 

frétti, brynjad lid, hvort bekktu menn, ut 
16. Hans nam blýri þvo tilfvara, fóna 

mettur Eyülfur: mun órýr med ſtatna ſtara, 

Skeggi þetta grimmlegur. 
— — 
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17. Poͤrdur þegir: ſoo mun vera, feint 

þeim leidaſt ertingar, nú á vegi sent ab gera, 
von er greidiſt þefubirnar. 

18. þó lidsmunur þýfi noffur, þeir vid— 
tefur {fuln fá; hjors við dunur herðum off 

ur, hondin vefur lerfi þá. 

19. Brugdu ſverdum bræður hrauſtir, 

beizlamari ſporum flá, huldir gerdum byggju 
trauſtir, hleyptu ſuarir flokkinn á. 

20. Hroͤpar Skeggi: hart ad ſakjum, 
holdar kenni lidsmunar, britjum ſeggi medur 
meæfjum, mälmaſennu fullhugar. 

21. Orms nú hefndu, Asbjorn frandi, 

ekki ſpara hardfeingid, ab Pördi ſtefndu, þig 

fen rændi, þejðum rara kordavid. 

22. Hinn kvad já með hjartad opid. Hjal— 

ar Poͤrdur brosandi: „kälid má ei ſegja 
ſopid, fett á bord í ausunni“. 

23. Mtján þar ab átta girda, ofsinn 
hrakti fríbar tíb. Poͤrdur fnar í {lofti fyrda, 
fyrftur vaftí branbabríb. 

24. Poͤrdur renndi þúngu fþjóti, bad á 
Eteggja ſtefndi rétt; Haldör vendi vodan⸗ 
um móti, var þú leggja nógu þétt. 
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25. Hjälparvonir vildi leggja, varma taug 

því æru fann, brödurſonur fá var Skeggja; 
ſvedjan flaug í gegnum bann. 

26. Og inní brjóft á „brum þegni, er ab 

bafi ſtoöd við rekk, fleins í gjófti fírtir megni, 

féllu? á rakan Hildarbekk. 

27. Poͤkti greiður þeim ab idja, Pordur 

kauda léf ſvoo víð: hofudid ſneid af hinum 

bridja, blaut fá daudans yfirlið. 

28. J daudagini baprir ſtanda, breingir 
hvar þann til réð ná, fyrr. en hinir berdu 
branba, búinn var ab brepa þrjá. 

29. Tóf ad aukaſt bílur branba, borduſt 
menn í grimmd og móð, Þenjamauf af runne ⸗ , 
um randa, rann á ſennu Pundarlöd. 

30. Efeggi mordid gat óglabur, garpa 

finna fregnab um, hljöp ab Poͤrdi hvergi 

ftabur, hjors í vinnu ftórræbum. 
31. Punds í kladum fenbir ferja, fvíptur 

trega flýr ei hót, vruftuffæbum briftir hjorva, 
'breyftilega tóf á mót. 

32. Eingir nærri voga? ab verd, vopna—⸗ 

ſtiptum þeirra menn, ſvo hvor. hærri hlut 
má bera, héldu giptan rädi fern. 

7 
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33. Einvig ftrángaft áttu leingi, eggjum 

ſindra gneiſtar frá, víður fþánga var já 
eingi, vogadi hindra nokkud þá. 

„34. Odum halla gjordi gamni, Gauts vid 
breggja ſkiptin ólm, bökti varla mennſkum 

manni, múts víð Skeggja fært á hólm. 

35. Enda hann um æfitibir, aldrei fekk 

ſinn jafningja, fyrr en þann víð hrottahridir, 

hreyſtirekkinn nafnfræga. 

36. Medan hvor þar grenti gaman, gets 
ur þefð, að hins ftabar, Eyvindur og Asbjorn 
ſaman, ottu ſkeſsum holundar. 

37. Hoor vill odrum helid ſteda, hlifin 

þjába trofna sann, vigs á jodrum elfan æba, 

„sjart um bäda kappa rann. 

38. Einginn madur mun á gerbi, meiri 
hour ad þeirra fé; ſtörhugadur ſtyrdi fverði, 
Steingrimur ad fylgdinne. 

39. Hans af ſtoru ſtjornu Pundar, 
ſtraumur beljar vigs um: laut, hafdi fjóra 
Taufa lunda, lagt í Óeljar kalda ffaut. 

"140. Hring að. flógu randarjödi, ramir 
Skeggja fylgdarmenn, "litar "grón bragna⸗ 
blóbi, bágt ab leggja gekk þó“ fenn. 

— 
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á1. Þórður þér, ab þrautir buga, þá finn 

barma naudſtaddan, þángab: fer med heipt⸗ 

arhuga, hjorinn þjarma lydum fann. 
42. Frelsad manninn féff úr vanda, furdu 

ffarpa ſverdid hans, þar med þann: ab brjöt⸗ 
um branda, byrjadi ſnarpan járnabans. 

43. Þar víð mundi meingi áa, mjog hvad 
brainn eggja ver, fregur lundur fræninggs 
móa, felldi þá af: Skeggja fer. 

44, En á meban matan Gfeggja, maddi 
geyſt vid järnadans, Steingrimur, frá foli 
ſeggja, fen ab leyſti brödir hans. 

45. Medan fleina vedri vonum, vigra 

galdur hbreytu bar, þarf ab greina af Por— 
bjornunum, þab voru taldir jafningjar. 

46. Peir í ergi beefdu ſtattinn, þjarmar 
ſtrokkum dreyra hrun, gugnudu hvergi, gat 
og ſtrattinn, gjort ei nokkurn þeirra mun. 

47. Sundurtädir, rifnir, raudir, ringum 

frama hrösandi, ultu bädir üt af daudir, i 
því ſama vetfängi. 

48. Miſsti Þórbur þá Naumingja, kegi 
ringan blaut því arf; verð á norður väng 

má jýngja, Veſalingur Skeggja hvarf. 
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49. Métt frá eima runnum flytur, rad⸗ 
ar ſnaraſt burtu nú. Eidur heima á Osi 
fitur, átti þar ab fjá um bú. 

50. Mjófnir hafdi Baldur bauga, burt þá 
venbi faðir þang, med fér krafdi dorvadrauga, 

bróft ab bendi fridarſtanz. 
öl. Dyggba hvatur vanur sinnu, vildi fod⸗ 

ut hindra fínn, er umjat með ſtäli ſtinnu, 
ſtrauma roduls gætir þinn. 

02. Poͤrdar hreyſti þeffti lifa, því um 

bába hræbbur var; korda geyft med jöi 
rífa, runnu lába knerir þar. 

53. Toͤlf í flota fyrbar ríða, ferðum * 
noͤtt og bag, ung þeir gota hart ad höda, 

hold þar ffabar branbajagq. 
54. Hulinn gerð. á hefti móbum, hleypti 

Eidur fram ab þeim, brugbíb ſverd ab bauga— 
rjoͤdum, biftur reibir mundum. tveim. 

óð. Skildi hradur ffatna lúna, ſtjöma 
bimma birti hrid, hafni ſtadid heiptum búna, 

hord þú rimma lánga tid: 
06. Skeggi móður ffelfilega, ſteinu nokkra 

þó ei bars Asbjorn ftód og ſtundi af trega, 
ſtreymdu um ſtrokkinn benfoſsar. 
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ör. Mær óvígur vörn meb lína, vonbinn 

eggja gat ei reitt; benjagýgur hafdi hina, 
hermenn Skeggja fertdn. beytt. 

58. Efeifnabýrum ffatnar náðu, Skeggi 

var þinn reidaſti, bloͤds frá mýrum etfert 

cidu, uns þá bar ab Midfirdi. 

59. Asbjorn leingi lá í fórum, laknaſt 
þó um fíbir sann, þeim af feingnum geira⸗ 
gárum, gebs óróa ftríban fann. 

60. Gtúls af glímu Sorla fýgur, ferfur 

kraminn Eyvindar, en Steingrimur var Ós 
vígur, vendi laminn holundar. 

61. Gagan Eyólfs effort getur, eba þvab 

bann gjarbi þar, frá því ſegir fíbar betur, 
fá að mabur lifs þó var. 

62. Poͤrdur miſsti menn þar fjóra, mb“ 

ur lítt, en effert ſär; brautum kviſti lond 
úngóljóra, luffan títt ab hondum gár. 

63. Medur Eini þegnar þreyta, þófamar 

ab Dei þeim; férþver þreibi hirdir neita, 
beima þar um vetrar fveim. 

G4. Einu fínni ſidar laungu, fem ab línnir 

veður ſtritt, Eidur finnur fleygir ſlaungu, 
fodur ſinn og heilsar blitt. 
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' 65. Med uppflegnar málagættir, móinð 
reita frægur grér, Pórbar vegna þáum fætt“ 
ir, þrátt vid leita Gfeggja fer. 

66. Ránga bid á þáttum ſeggja, ſegir ald⸗ 

inn ftálagrér: þó til fríar það má Íeggja, 

„þú vel haldinn bveljir hér. 

67. Eíbur fvarar: fso ffal vora, jat bann 
þar eitt miſsirid; áfum par ei á nam bera, 

Asbjarnar vid Gfeggja nid. 
68. Foͤlſtumäta firtur megnum, Freyrinn 

makja geds um ftig, hafdi gát á þeirra þegn- 
„nt, þeir þvab. tæfju fyrir ſig. 

69. Þórði lætur boð þan bera, brjótur 

blíja framar meir, bad bann ætíð varan 
vera, viſt um lif bans fitja þeir. 

70. átt til fagna frád er bæri, fram 
fo tíminn Dragaft réð; eitt finn vagna vatna 

tærir, værum rymir birting med. 
71. Fadir finn þá farinn væri, fram í 

fveit meb noffra menn, heyrdi linnua läda— 

tærit, ljót ab þreyta ftórræben. 

72. Eidur vildi voda tálma, vanur merfjs 

um tryggdanna, bor ei ffylbi fárajálma, 
fvtfaserfin framkvama. 



153 

13. Eptir Gfeggja tíða rébi, tétt meb 
tín þénurum, ferðin eggja féll ab gebi, fund⸗ 

uft því hjá Kroſsmelum. - 
74. Hvort hann vill á haudnuhladi, halda 

ſnar ab farlinn ſpur. Til ab fylla flott 

þinn, fabir, frægur fvnrar Efeggja bur. 
70. Bel mun {lift þér, frændi, faraft, 

faðirinn annsar ftálagrér, beim þó vik eg 
hedan fnaraft, heilsuſtanz því amar mér. | 

76. Eidur fegir: foo mun vera; ſidan 
bábir víðu beim, laungum ſpeigir lund o⸗ 
þvera, lítt var tjcid af ferdum þeim. 

77. Asbjorn geingur fer meb fveina, ſama 
baginn laugar til, báru dreingir fagra fleinn, 
vg flejt er nægir Tyrs í bil. í | 

78. Ad Osi hedan hradaſt fundi, hroͤdr⸗ 
ar ſtama mälſnilldin; Poͤrdur hreda bregdur 
blundi, beint þann fama morguninn. 

79. Skyndilega fór á fætur, fræga bræd⸗ 

ur falla réb, eind oͤtraudan ýrð við þrætur, ' 
Eyvind glæður Pundar með. 

80, Heiman fegift fúð að fara, freft og 
seiba gilbra til, framt því hnegiſt fjar ab 
sara, feingid neydar draumaſpil. 
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81. Asbjorn því vg þar med Skeggi, 
þrátt umfitja lífið mitt, vitt um bý med 
vopnahreggi, véla flytja netid fitt. 

82. Bil eg báða yfir eiga, ekki leingur 

hofdi mér, ef ab räda menn þeir mega, 

mér ab þreingja hér epter. 

83. Sig herklæddu rita. runnar, ridu 
heiman fyrſta ſprett, leidir preddu lýbum 
kunnar, lands um geim að Reykjum nett. 

Sá. Asbjorn lítur forða fara, fram þar 
vegur liggur beinn, ann þá bítur bræbin 
fnara, bjöſt um þegar effi feinn. 

85. Hoͤli á þeir hittuft einum, hvorirtveggja 
jafnmargir, benjar dreyra beittu fleinum, 
bílur eggja gaus yfir. 

86. Hjors á torbu grenntu gaman, grimmd⸗ 
arlætin Asbjarnar, þann og Þórður jóftu 

faman, þúngu mætir tyrsingar. 

87. Af bró gaman, Asbjorn kynjar, ógn- 
arleguft brandahrid, hans „ll ſaman bilar 

brynja, benja tregar flóðu í grið. 
Ss. Blóbráð tóf ab mæba manninn, 

minnfta fár ei Þórður bar, hjorinn {fót ab 
hinum þanninn, bann fvo nár ab yrdi þar. 
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89. J því bili bar ab Skeggja, bafa til 
ab Þóri gekk, Oerjans íl nam hordum leggja, 
bans meb {fil á tálfabett. 

90. Enda fettift Asbjorn nidur, árlarffeinu 

Þórður Hlaut, lynbisþétti vopnavidur, varp 

ar fleini ftálð ab Gaut. 
91. Gegnum lærib {far á Efeggja, ſtjoͤm⸗ 

inn breidi þetta finn, benjar grid ſvidu ſeggja, 

ſamt þó reibijt kempan ſtinn. 
92. Drifu ſaman dors í rifi, dreyra— 

hvoma glampar ás í því ſama augnabliki, 

Eidur kom og ſtildi þá. 
93. Poͤrdur hefir hátt upp ſtjoma, hold— 

ar fjá þann reiður var, bana vefur doprum 
bróma, breingi þrjá bans Asbjarnar. 

94. Eiður fegift Asbjorn vega, utan 
bljómi fættirnar, vg bann megi mjúft át 

trega, máli vg doͤmi rába þar. 

95. Asbjorn fegift ætlab hafa, eptir ſtinn⸗ 

an jarnadans, feftarmeyu viſt án vafa, vitja 

fínnar þér til lands. 

96. Vigid Orms nær vita fekk eg, vildi 
hefna broͤdur þá, naudaforms ab greipum 

gekk eg, gæjan ſtefna tök mér frá. 
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97. Er nú geingid odru vísi, eg vil 

Þórbar hafa grid, þad eg meingi fljótt ár 
fósi, fleygir korda fættift víð. 

98. Poͤrdur fínum geds af greinnm, gaf 

{oo ræmban fvarafeim: föſtra mínum ann 

eg einum, allra ſemda' af málum þeim. 

99. AM þad fáttir urdu bragnar, Eidur 

- bæmi málin vend, gríbum játtu, helst þad 
bagnar, hapt á Eæmi fridargrond. Í 
100 Eitrad ſporid unbalinna, erl á Poͤrdi 

bólgna fer. Eidur þorir vert þad vinna, 

víður forða holdid ſter. 

101. Allt ab beini burtu nemur, botn vg 
karma {feinunnar, læfning hreina ſidan ſem⸗ 

ur, ſendir harma Marballar. 
102. Haſt ab værbar midar marti, Mond— 

uls julan fvípta friðs kaſta eg mardar 

klaufaſparki, kapitulaſkiptin vid. 

15. Rima. 
1. Herjans galar hani minn, hrings bad falar 

tróban ſvinn, eitthoad hjalar uppriſinn; effi er ab 

tala um ſaungröminn. 

2. Mikid hriſtir hofudid, hreikinn biſtir málfærib, 

pykiſt liſtir vanur vid; vopnakviſtir, heyrid bid. 
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3. Minnſt hann ſterdir maduvo, mäls umgerðit 

tefur þvo, röminn herdir þann vid tvo; haldid hann 

verði leingi ſvo? 

4. Krom né lúa Fennir et, kvexdum {núa ab hal 

vg mey, fer ab búa ſig til; fvei, fegi þið nú þann 

safni albrei, 

5. Fylliſt raupi hjals um heid, hydir ſtaup í ſig 

um leid, ſizt þó kaupi Kjalars veid, fann ſte þann 

hlaupi gonuſteid. 

6. Aldrei betta fyrri fior fann uppfpretta hjä 

ſer gior, bætt er ab Þetta hradri for, Hrungnisſtetta 

þad veit bor... 

7. Prautajokli þrávanur pols meb holi brynjaba 

ur, meing af ſtokkli — má ffe þann hrokkliſt 

vons heldur. % 

8. Glebitaptur titt þann var, taug þó aptur 

fjorfnillbar, fverbaraptur ſamt meinar, feigar aptur= 

gaungurnar. 
9. Þegar þruffan ng ftinn, hang vill buffa 

dugnadinn, þá er lukkan lidbüin; lätum fuffa 

ſoninn. 

10. Gafuhjolin hürra min, hyggjubolin glanſa 

fin, — ſoͤlin ſtüra ſtin, ſtal þei Sólnið drekka vin. 
.Hingad lallid linſpeingur, lätid karlinn 

a ytfur, þánfaþjallinn bad glebur; þé er 

fallinn mannfaungur. 

12. RIÐ þar efnið umbreyting, * 
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Eiður ftefnir heradsbing, undirgefnin ei varð 

ríng, Asbjorn nefnir döms í hring. 
13. Poͤrdi og Skeggja kempan knä, kynnti 

beggja tefnnffrá, til ab leggja ürſturd á, 
oll vid⸗ {eggja ⸗ſtiptin grá. 

14. A Meyfjum halda mötid má, mun 

því valda ffati fá, er Asbjorn kalda kifs 

við þrá, kaus apaldi ſtäla hjä. 
15. Lundar ffjóma lagabras, létu ei 
hljoma þar né mað, má ei ſoͤma frægum 

fiað, fram fvo döminn Eidur las: 

16. Oſsur hné, fem heyrðu menn, þann 
med fé ffal bættur fenn, hundrud ſeu talin 

tvenn, tryggd og veum ſättbunden. 

17. En fyrir lidin umſätrin, illſkuſidinn 
þráframinn, vg fjórád við hann fóftra minn 
felli eg nibur þribjúnginn. 

18. Ondu firtir Djsurar, allir — 

líbjveinar, falli ovirtir fébótar, fregn ſvo 

birtir ürſturdar. 

19. Eins eg læt þau ord ſtilud, Orm 
ſkuli bæta tvo hundrud; vigra þræta þrár 
klifud, þverri en mæta fátt byrjuð. “ 

20. Fyrir und þá fóftri minn, féft um 
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ftunb óviðbúinn, þá Gfeggja dundu brjúg 
hoggin, bæmi eg hundrad mork um fínn. 

21. Eiður mætur enn réð tjái Asbjorn 
Íæt eg hundrad fá, ſpo uppræti þyffju þrú 
þab frændbætur Falla má. 

22. Af mínum fjóðt fvoðban fe, — 

rjóð eg læt í té, jóftra góbum frá þad ſe; 
fyrir ftód ei greidſlunne. 

23. Eins ab tjá, þem uppfett var, As— 

bjorn fái Sigridar, brúbfanp þjálft þeirra 
þar, Þóri hjá til virdingar. 

24. pokkudu allir Eini bútt, ab honum 

ballaft fæmbin brátt. Skeggja farli fannft 

um fátt, fúll gjorvallri játar fátt. 
25. Lidu ſtundir lángjamar, lands um 

grunbir fátt tilbar, læfnaft unbir Asbjarnar; 
orvaſt funbir Gigríbar. 

26. Þórður bjó: til brúbfaupið, begt ab 
bró þvab þurfti. vid, kvikfe hjó ab hofd— 
ingsſid; á börnum flóir munngátið. 

27. Vida bodin var til fveit, víni robin 

mjöður beit, fteift og ſodin follin feit, fägud 

hrodin ſtofa neyt. 

28. Gófaþrefti þjóð knudi, Poͤrdur geſtum 
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fagnaði, aldin fegt víð olteiti; Asbjorn fefti 
Sigridi. 

29. Vantar fæti þegi þar, þjóð í ſati 
ſtipud var, andarſtrati upplifgar, eytirlæti 
margs konar. 

30. Asbjorn fyllir Bið ad ondveg, fnillin 
brüdgumaz en Eiður milli málmfsifta, moͤts 

vid ſpillir finnsleifa. 
311. Wyoſta fæti á æbra bekk, ols við fæti 

Skeggi féff; Poͤrdur mæti móti rekt, med 
ágæti ſitja gekk. 

32. Máls í báta mjod ínn jé, feb. hoͤg⸗ 

látu famtale, borvum plátu bloͤd vermdez 
brüdir fátu á þverpalle. 

90. Annan bag þar eind gef til, allt 
hvad hagar féll í vil, þjóð ár baga horna= 
hyl, hyddi óraga tals í gil. 

34. Ols af hreggi hvarf grátur, hugar: 
neggi vór blátur; einn var Skeggi — 
og vid ſeggi fälätur. 

35. A honum lafdi þyffju þám, þánfann 

vafi glebinám, ſtjött er krafdi ſtugga brám, 
Gfofnúng hafdi fér í Frjám. ; 
36. frúðarbylinn kannade, katiſpil þó 
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vantade, allt þar til bann út af hné, upp 

við þílið ſofande. 

37. Hjorvaſkerdir brýtur vid, hafdi ſverd⸗ 

ið lagt med blíð; Pordi verður varla bíð, 

vopnið herda greip á fnib. 

38. Brynju Kjalar fynftóri, kippti úr þali 

Gtofnúngi, fram um falinn fetadi, flein til⸗ 
valinn ſtodandi. 

39. Eidur lita ——— nam hinn, hal med 

hvíta benvarginn, fór ävita föſtra fínn, fyr⸗ 
ir ónýta gjorninginn. 

40. Hvað mun fafa hetjan tér, bjor þó 
tafa gjarum vér. Eiður. fpafa ſogn frá þér, 
{endi jafa þnúa grér. 

41. Hildar roggva reynir kvad, rykkja 

ſnogvaſt benjanab, ei má gloggvaft, eg veit 
það, utan hoggva lifs eittþvan. 

42. Gvv {fol vera Þórður þá, þegni fer 
á móti tjá, benjar gera meiri má, með rr 

fér bann vikur frú. 

43. Hetjan Ená, fem bjórinn bar, hroſs 

nam fjá í túni þar, Efeggi já, er {ofinn var, 

ſodul máinn átti fnar. 
dá. Af. í mundum ei var ffert, Odins⸗ 
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fundur reiddi bert, hjó í fundur hroſsid 

þvert, hné á grundu ſtykkid þvert. 

áð. Sidan {feiðar Gfofnúnginn, ffjóma 
reiðir velmetinn; lífar Eidi fígt um finn, 
fsvbban leiður óþarfinn. 

46. Mjog vidrakna misklidir, morgum 
ſlakna glabværbir; Skeggi vaknar þyffju þver, 

Poͤrdar ſakna vg Skofnungs fer. 
47. Bradin hrolli flýtir fjörð, fram úr 

polli þánfavors, ſpyr þver olli hvarfi hjors, 

hirdir ſollinn ljóma bors. 
48. Svorin meingi fleſt þá fal; foͤſtrar 

geingu í drykkjuſal, Skeggja feingu heyra 
hjal, bans því leingir fundur tal. 

49. Eg því seld, ab þennan þínn, Poͤrd⸗ 
ur felldi drosulinn, Thrs af eldi álag ſtinn, 
oll fram ſeldi rettkvedin. 

50. Skeggi ſvara mundi meir: mälid ſnara 
Poͤrdur heyr, við ſtulum fara froͤns á leir, 

finnsleifar ad britja tveir. 
öl. Verum hradir valþíng á, vitum þan, 

hver betur má. Stoͤrhugadur borns vid 
þrá, Þórbur gladur ſagdi já. 

52. Einvigs bundu harda hrid, þrætt í 
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fundur gridatid, ſvoddan undur agdu lýb, 
ærid lund var beggja ſtrid. 

53 Eidur þá og Asbjorn ſnar, er nú þjá, 

hvar komid var, ſtildu kneiu kempurnar; 

kordabrä ſvo hindraſt þar. 
54. Pordur ſegir þegna vid: pad ſeſt, eigi 

vilji þíð, ab vid heyum sl Gr heyra 

megib ffilyrdib. 

óð. afi óvirbing mætt af mér, meins 

sið girbing Skeggi þver, bóms þá birbing 
honum ber, hjals af byrding þar yfer. 

56. Eiður glabur fnsggt vid fnýft fnjalle 

römadur féff því lýft: bodid, faðir, vel er 

vit, virtu þad med kala ſizt. 
57. Gefdu ei baf vid gæfunni, gott er 

ab tafa fjálfbæmi, af þeim ſtaka ftálbalbri, 

ftærfta mafa í heradi. 
58. Skeggi býr í byggju frá, hakkar 

brýr vg nam {bv tjá, tíu fýr eg fýð mér 
þá, forða býrum baldri hjá. 

59. Þær {falt hafa Þórður kvad, þeir ei“ 

ſtrafa meir um þab; byrgjur klafa ftrar í 

ſtad, ftirbar fafa Meyfjum ab. . 
60. Orvahlinir urðu þá, albavínir þabar 
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í frás menn þar þínir máttu jjá, mjog í 
kynid Skeggja brá. 

61. Veizlan braut, og héldu heim, hjorva⸗ 

gautar búnir feim, geds af braut með fær“ 
leifsfeim, fvebja þraut ab morgum beim. 

62. Gumarþínar þrúbgar jord, Poͤrdur 

fmíbar reisugjord, byggjan býbur nabbanjarð, 

norður ríða í Skagafjord. 

63. Tryggd óhála hjá ſer bar, henni brjála 

vill ei par, einfamála Dlafar, Vagur ſtäla 
tilhugsar. 
64. Ser til fylgdar heimta þann, hlyra 
gilda ſyna vann, Eið: góbvilbar alfrjósgan, 
Asbjorn fnilbar hreyſtimann. 

65. Fleiri voru í for med Þeim, fleinga— 
borar pryddir feims. breytu jorar kenndu 
keim, komu' ab ftóra bænum heim. 

66. Olof fagnar brognum best, blíðan 

hagnar Poͤrdi met, alið magnar ynbi fleft, 

effi þagnar meingi brefst. 

67. Andi vg friður þróaft þar, Þórður 

biður Olafar; fljótt og liðugt fann til fvar, 
folbin ſidug marglóbar. 

68. Dar þá fnúid veislunni, voldug frú 
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er jätadi, við og Þúigt brüdkaupi, bodid trúi 
eg fjolmenni. 

69. Hryggd úr gedi hvarf á glæ, horna— 
veður gron í #jæ; bad eitt kvedid þar um 

fæ, þá var gledi á Miklabæ. 

70. Þórður feſti faldarün, fjorid hreſsti 
blunds á dun, katti geſti hann og hún, 
barmafrefti — brún. 

71. Vard á þrotum veislu dvol, víns af 
notum þjóð ófol; reidargotum renndi ſpol, 

ran í hnotum leir og mól. 
72. Illa bángab Fjalars fley, framar 

gánga ſkal nú ei, eptir fánga falar pey, en 
framan ſtängar kala greg. 

16. Mí ma. 
1. Eins og forðum fornalbar, fólkið bordi vona, 

bænarorð eg eitt fínn bar, Odni ſtordud vona: 
2. Hjálp bjeina ſyndu hér,  Gvíbrir, mein foo 

breſti, logadu hein úr hofdi mér, heimſtan ein er 
feſti. 

3. Arin fofb: 1 um átta fimm, er eg loſt beim 

ſeldur, verkja hoſt og heldur grimm, heilakoſtum veldur. 

4, Lid eg baga þar af, peſs, Pordar ſaga gelb= 

ur; alla daga helzt oͤhreſs, hyggjan raga- veldur, 
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5. Tarir mennta taͤlmun fú, tæpri rentu jóma, 

lib ótflént mér Tegbu nú, laknis hentra bóma. 

6. Gjálfur Odinn fatt þab fann, fem eg móður 
vona, vg í ljóðum annsa vann, efnið hljóðar fvona:. 

7. Vorkun mefta virða má, vigfubreft ad Haga, 

famt bugfeftu þánfa þá, þetta er veft að laga. 

8. fann ei tapaft kvilli fá, fofta fnapar plómur, 

ollu Fnapafyni hjá, Fallabur ſtapadömur. 
G. Miog Þig fletur menntin fljó, mins frá ſeturs 

vinum; eind og getur gjordu þó, gángi hetur þínum. 
10. Pad var grand, ad þú of feint, bekktir 

vandan megna, ólæfnandi orbinn hreint, ellikland— 

urs — 
- En fyrſt feitar lids hjá mér, loins beita 

ka nokkud veita þá {fal þér, bagd er heita megi. 

12. Zýrð vid {ala ſamkvami, {varð í þjalarúti, 

leggja ffal þér lidsyrdi Tafta Fala móti. 

13. Lakning fvíma helgað haf, Herjans grima 

drektu; Þórbar rímur allar af einþvern tíma reltu. 

14. Faͤdu ſmekk og fardu á ſtad, fjors af bekk- 
um Dreyra, hausinn ekki þolir þab, þú ab breftir meira. 

15. Þegar lydir Sönarſald, fumir friðra bera, 

þú albydu {falt þó ſtald, ſtrifadur tíðum vera. 

16. Lauk foo ræðum Maubgrani, rétt er gæb= 

um ſpädiz bang af kvgdum bugrefti, bjá mér, glad⸗ 

aft nábi. 

17. Poi {al Auſtra fúið far, frægbarlaufi ab 

etja, þang í traufti tilfjónar, tal úr nauſti fetja. 

" 

li 
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18 Dvol að henda draums í rann, 
dugdi bendir ſeima, bar ſem enda veizlan 

vann, virdar lenda heima. ; 

19. Beigla Dýra haudnu Hlað, hart ú- 
rýra meiddi, Poͤrdar hlyra Dót ab, audnan 
hyra leiddi. 

20. Fleſt Þeim var til heillahags, happ 
er bar ab falla, bjuggu þar til daudadags, 

bába ſparir varla. 

21. Asbjorn glaður átin þrjú, unbanabi 
tamur, hélt á Gtabarbaffa bú, bænbum 

ffabaramur. 

22. Fyrir ſtapi heiptar hans, holdar tapa 

nábum, ſtokk á japa fjórnarbands, friðs 
frá Frapa bráðum. Í 

23. Kormtu vora kvaddi bann, fapp vg 

bor ei fellbi, gfiſporum eyda vann, út í 

Noregs velbi. 
24. Poͤrdur bet við andlegd Ææ, eyddi 

mefta lífi, mætur. fegt ab Miflabæ, — 

feſtarvifi. 

25. Padan fveigja ſagan litt, Sudrafley 
þó hirdi, þarf að fegja nokkud nýtt, norður 
á Eyafirdi. 
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20. Bar ad nafni Porgils þá, pakinn 
brafnar li, bændajafni betur á, bænum 

Órafnagili. 

27. Þórð að ſmida bóndinn bab, bysna 
fridan ffála, því nam hlÿda, vg bélt á ſtad, 
hirðir síbisbála. 

28. Einn umgjordar mänameid, með: þér 
kjordi núna, Gfagafjarbinn fram foo reið, 

frænings njarður túna. 
29. Velja galsa tófu tveir, taumavals á 

ſkeidi, Ullar fals um aur og reir, Arnadals 

ad heidi. 
30. Medan greidiſt garpafor, grund um 

heidar fvala, frá þeim leidiſt Gtaflafnpgi fram 

á reidarbala. 

31. Oldur feyra fablaljón, käri heyriſt 
blaͤsa, lundar geira litu frón, lentu á „eyri 
Gísa £. 

32. Gá þar ftób til ftjórnarjorms, ſtjornu 
Loͤdins brifti, foburbróbir einn var Orms, 

áður blóð er mijóti. 
33. Arfa Gríms var Egilsſon, oddaſtims 

huggeddur, ſkapadi Ýmsum æfilon, upp á 
Gimsum fæbbur. 

— 
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34. Vildi líta frænbafjór, frægur rita 
hodur, Þorfteins hvita bangð var bor, barmi 
ab nýtum fobur. 

30. Wrid herkinn afref sann, Ýr8 ab verti 

ftefndur, Hogna ſerki ſundra fann, Sorli ſterki 

nefndur. 

36. Skips til rida margir menn, mottu 
fridan varning, fumir þýba úbar enn, eſs 

og lida barning. 

37. Sorli hrauſtur ſeims vid Þíng, ſinnti 
lauſt ab bida, þvo frá nauſta nashyrning, 

nädi trauſtur rida. 

38. Hildar krullud kladi bar, kjols af 

fullum galta, brandaſulli vanur var, veifir 
gullinhjalta. 

39. J Midfjordinn veſtur vill, vikja um 

ſpordinn linna, frændur kjordi kafinn fill 
Flóta njordur fínna. 

40, Sorli rama reffa kaus, rómu tama 

víbur, yndi og gaman effi fraus, átján ſam⸗ 
an riðu, 

41. Reidar þurfa þeir ei val, preytuſlurk 
þó reyni, allt fram ſturka Yrnabal, upp ab 

Ankaſteini. 
8 
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42. Sorli medan lagdi leid, landveg nedan 
beztan, þeim að teda bvita reid, Poͤrdur — 
veſtan. 

43. Hnüt vid ſtöran hafla being, heilsan 

fóru ab vanda, ſtigu af jórunt undir eins, 

allir þórar branba. 

44. Foringjann hinna Þórbur þá, þafinn 

linnadynu, hyrt Bað inna holdum frá, beitt 

og kynni fínn. 

45. Gannleifs merfin tjábi tvenn, Tyrs 

þó ſerki korli. Mórdur herkinn aunsar enn: 

ertu ſterki Sorli? 

46. Kappa ſtilltum aptur ab, annſvar 
gilt nam ſtefna: mig ef vilt, fos máttu þab, 

máls í hvglftum nefna. 

47. Sraptametti þegninn þá, Þórð ab 

frétti nafni. Honum rétt þar bermbi frá, 

hetju þéttur jafni. 

48. Ertu Pordur hreda — hjalar korda 

lyptir, Orm, er fordum — minn, fræg⸗ 

an mordi giptir? 

49, Eg er ſami Þórður þá, þeim fulle 

rama tjádis happatamur eptir á, inna Ta 

ar nädi 
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50. Vid margþættan ſtyrjarſtorm, ſtyggd 
upprætti meingid, fullu bættar eg hef Orm, 
vg tíl fætta geingid. 

51. Máli þvera Sorli brá, fvarð um 
þserar gættir: þig mun beraft orſok i, eingu 
mér þú bættir. 

52. Poͤrdur ftillt gaf aptur anns: ólunb 

biltu frá þér, ſtrax ef vilt, foo hefndu þans, 
hreyſti fylltur, á mér. 

53. Ér mín trú þar gramur gó, granb 
ei fúa mundi, ílla búinn eg var þó, okkar 
nú vid fundi. 

04. Nidaſt ffal eg á þér ei, aptur talar 

Gorli, hjor þá galar, hradumſt ei, Hars þó 
valur ſnorli. 

55. Vid ſtulum tveir á hólmi hér, hefja 

geira meſsu, þá ei fleiri fylgi mér; fyrdar 

eiri þejsu. 
06. Hverjum manni Ía við bans, hér 

eg banna vera, bljóti fannan ſigurkrans, {á 
er bann má bera. 

57. Allir núa fyrbar frá, firtir fúa ſatuz 
- þínir búaft hólminn á, hjorvi ftrúa plätu. 

„08. Omarodli rykktu haft, runnar ſodla 
S* 
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blóma, vígð á ſtodli ſtoͤdu faft, ſtöran able 

aſt ſoma. 

59. Pordur ſer þá Sorli Beint, jófnar 
fer ad ſkollum, mennffum bera mundi hreint, 

monnum hér af ollum. 

60. Teiknadi helveg hreyſti manns, hjors 

um elfarvegu, nær á hvelfaſt hlifar hans, 

hoggin ſtelfilegu. 
G61l. Sorla hamaſt hyggjan frek, hjors í 

„frama roͤtiz Poͤrdur ſama ſyndi brek, ſinn 

med gram á woͤti. 

62. Stäls í erjun kappinn fnár, fjúa 
Herjans tryllir, hlaut af hverju beggi fár, 

hamadur verju fyillir. 

63. Bila Pundar kladin klär, Kjalars 

undan ljóma, benja bundu ötal ár, ofan um 

Tunba ſtjoma. 

64. Kraptaſtinnir — ſtyrjar⸗ 

vinnu þýngja, hvergi ſpinnir fundu fyr, full— 

an fínn jafningja. 

65. Oreyftifjávir klöta tí, kappar tjábir 

vefja, oll af bábum hoggvin blíf, haudrid 

náði  þefja. 

66. Hedins innu apaldar, of ſärt finna 
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hoggin, farvadi kinnur Fjorgynar, fetla linna 
doggin. 

67. Tidum ſuͤngu tyrvingar, Thrs í í brúnga 
vedri, reykjar ſpruͤngu rokurnar, roͤms af 

buͤngum nebri. 
68. Girntiſt hondin hvorn oflug, — 

bondum reira, gaus af brondum nei faflug, 

gleipti ſtrondin breyra. 

69. Fannſt þeim bíta frekt víb fj fljóbr 
ið titra Pundar, blöd og jvíti beljar af, ' 
bjóðum þvíta munbar. 

70. Pad ígrunba þóftuft ei, bollar unda gýga, 
hvor á fundings feſtarmey, fyrri mundi þríga. 
71. Einginn fá þeint bvína bug, darra— 

þrá ab berba, hvur vill fjá meb heiptarhug/ 

hinn ab neii verda. 
72. Hoggva vg leggja Ívar fem ſtöd, 

hart ab eggjar ridu, Gauts var hreggja 
idjan óð, undir beggja ſpidu. 

73. Sorli mærri mennſtum bar, mób ei 

fjærri barbíft, fleiri og ſterri benjar bar, 
blóblaus nærri varbift. 

TA. Bar um haudur líft ſem ljón, lagdi raudu 

ftáli, þar til daudur féllá fron, firtur audog máli. 



— po 
* 

Þá 

75. Fragd fá bar af kappakraus, fvæbin 

þar frá inna, ſidſta var ei hoggid hans, 
hinum parið minna, 

„76. Eptir þéttan fleinafund, frá því {létt 

eg greini, þeir jardſettu laufalund, Lurka— 

rétt hjá -fteint. 

77. Poͤrdar hól og hrös ei deyr, hvílir 

oͤlman vigur, linda bólmar birtu Freyr, bar 
af hólmi fígur. 

78. Särin æi ſvidu ftór, ſoo af mæði ſtundi, 

ofan um græbis elda þór, unbaflæbi dundi. 

79. Eptir Skälparorma jel, orku ftálpab 

menni, komſt meb hjálp á ſodlaſel, fáragjálp 
þó rennt. 

80. Yrnabalinn ofar eit, unba falinn 
barmi, taumavalur vafurt ſtreid, vindur 
fvalar barmi. 
81. Komſt ab Pverd kappinn fnar, kifs 
ri fsera gamni, læfning fér hann þáði þar, 

þeffur hverjum manni. 

82. var um fumar leingi lá, laknaſt 

hrumur nábi, þar til gumum gróinn að 

gjarda þrumner þábi. 

83. Kraptaſafn þá komid var, náð á 
2 
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jafna þíli, roduls hafna runnur ſnar, teið 

ab Hrafnagili. 
84. Sinnu karfa var í vil, vinnan djarf⸗ 

aſt geingi, ſmida ſtarfa tök þá til, tidum 
þarfur meingi. - 

So. Mjiog óþálar hagleik bar, hvar ei 

tál äſkyggdi, jotuns mála — þar, mik⸗ 

inn ſkäla byggdi. 

86. Graddi núna ſemd og ſeim, ſigur— 
Frúnn hriſtirz; ad því búnu heldur 2) bann 
og frúna fyfsti. 

Sí. Stund eg fjóða friðar fer, funb því 

hrósa öma; bunbin glósa gefiſt þér, grund⸗ 

in óða ljoͤma. 

17. Mima. 

1. Bláins dugga borda mjó, brúnð fyrir ſterdir 
túna, tals úr ſtugga Thrs á fjð, teyntaft gerður núna, 

2. Fley ſvo gallab finnſt ei neitt, fram af leidaſt 
hlunnum, bykir varla gánga greitt, gargans heida 
runnum. 

Petta meingi — beint, þá eg fforba bogu, 
yrkja geingur adi feint, út af Pordar ſogu. 

4. Bar eg búinn fleyta fram, fyrir árum tíu, 
fælbum rúinn Góng á bamm, ſuekkjum jára níu. 
5. Fimm ſvo lidu árin af, enn í mæbutjalbi, 

þántinn fridi fvíptur ſvaf, fínnti ei kvadaſtvaldri. 
6. Sjotta framar ári á, eg vid tveimur bætti, 

ſinnis ama þúnga Þrá, þó um breyma meættí, 
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7. Omavals með holtum hramm, þróbrar ſmid 

vͤſeinni, nuddadi tals úr nauſti framm, nokkru ſidar 
einni. - 

8. Leit eg falinn fridarſtig, fekk því ftrángan ſoima, 
þraut ótalín mæbbi míg, mjog um lángar tima. 

9. Minuſt af tjá eg mundi þjób, minum amagrúa; 
eg víl fjá þeir yrki ljóð, er: bið ſama búa. ; 

10. Styggd þó mæbi nú ei nein, not eða ringibába, * 
hvort fullgræbaft muna mein, má hamingjan rába. 

11. Poi hefir óma Þroftur minn, bels nær tjödur 
mifsti; látið hljóminn heyra fínn, býrt á ljóbatvífti. 

12. Hef eg ſidan geds af grund, geingu vímur 
ftórar, fyrir bliban laufalund, ljödad rímur fjórar. 

13. Zýrð víð horna tæpan ffamt, tid þó mega 
íferða, þær eru ordnar fertán ſamt; feytján eiga ab 
serba. 

14. ælir gedid kvittur beinn, fominn af orda— 
drogu, hafi kvedid áður einn, út af Poͤrdar fogu. 
„15. Eg bau ljóbin albrei fá, ei fann.par unt 

fegja, hvort þeim frödir hrósað fá, höt ena bara þegja: 
16. Nyu fetti eg fúbafyl, Sudra hreint ab vídr= 

- alt, Þegar frétti Þeirra til, þá var ſeint ab íbraft. 
17. Poi má ráða Porlaͤkur, beſsar nær ab lítur, 

vort ab brädaſt burtrefur, brennir þær eba ſlitur. 
18. Fyrſt míg beiddi Gubra fá, fíglu beita tron= 

um, eg tilleidbift þejsa þá, þægb ab veita honum. 
19. Tryggdabroödir virtu vel, Beftra bordadrogu, 

þér eg ödar idju fel, út af Þórðar þógu. 
20. Gigt mér bjöda fetuyrið, foguleifar minar ; 

fodur þjóða brjóta bíð, bagahneifar Þínar, 

21. Maͤls í brotum Mondulsfar, mitt eg náði 
geyma, búð ab notum brekinn þar, Poͤrdur gáði heima. 

22. Auds frá hlið, fem æru ber, eftábanbs vg 

tryggbir, nädi ríða vopnaver, veſturlands í byggdir— 
J 
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23. Freyrinn Elæba frændur vib, frægb fá drygir 

gjorla, játtargæba feſti frið, fyrir vígið Sorla. 

24, ingar bætur þágu Þeir, beſs er bú á hólmi, 

hans ágæta hrösid breir, þér á fnjóabólmi. 

25. Skeggja begt þab ſomdu {var, fagnalenbur fin= 

ar, Poͤrdi mefta vorfun var, ab verja hendur fínar. 

26. Þórbar ädur var ei sin, geitir flagbarúna, 

titt nær hädi tyrvingshoin, tarna ſagdi⸗ hann núna. 

27, Eina vida víni fann, vopnaleſtir trúi; norb= 

ur fíban heldur hann, heim og fegt ab búi. 

28. Orvahodur uni fér, ormadals vid beibi. 

Aldafodurs hornahver, herma ſtal af Eidi. 

29. Gipting bezta frægur fekk, forlaſt lán ei kunni, 

af þei fleſt ab óffum gekk, oldu mána runni. 

30. Fils um bág meb frægbabreim, fírtur ſorgar⸗ 

byrbi, fór ab Asi fabbur ſeim, ſudur í Borgarfirdi. 

31. Rauſnarbü þar reiða vann, ræmbur meft ab 

fóma, ftærfta grúa fjärins fann, frægur leſtir ffjóma. 

32. Vizku fleftum frægri bar, fræningg þaga meib= 

ur; Frófum begta kunni fsar, Fallabur Laga = Eíbur. 

33. Hafdi fpefi laga lært, lofdüngs Dumbs af funbi, 

fá aflþrefinn brand féft bært, Bärdur nefnaft mundi. 

34, Fátt til ama Eidi bar, æ frá ſtyggdum ſnuinn, 

odrum framar vínfæll ar, vizku og tryggdum búinn. 
35. Fadir þang með rauſn og ró, Reykjum Lefngi 

ſtyrdi, æffufrang af ellin bró, orkugeingi ryrdi. 
36. Orvaboͤr af elli hás, äratid ſvo breidi, lols- 

ins fór til Eids í As, og bar ſidan beybi. 
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37. Hans má bein ab ſagt er þjá, ſivon „ftáli 

hordu, ab vér meinum Asi frá, í Nättmälavordu. 

38. Eids og Pordar oldrud tryggd, allar hredur 

ſpardi, hyggjuſtordar heldu dyggd, herviſt medan varbí. 

39. Gäfuſt lika giofum á; gräbaks runnar túna; 

varla {lifa víni fá, virdar kunna núna. 

40. Fingrafunnur fagrahvels, faft vid undu náb= 

ir; en fíýngir runnar járna jelg, jafnan funbuft bábir. 
41. Aldafarid flutti þó, frægar fómatíbir, ellin 

Þar til af þeim bró, æffitblóm um ſidir. 

42. Tidum Þórður þarfa sann, Pundum vidis- 

bála: í Hofda nordur náði hann, nýtan ſmida ffála. 

43. Hnisu landa fáfa fang, frægur byggbi lýbum, 

þótti vandað verkid hans, votta tryggb í fmibum. 

44. Audgar fridan maftarmann, mundin lúa rifa, 

handa fmiba virdum vann, vopna grúa Tífa. 

45. Jafnan begti vinur var, vopnakviſta hradur, 

bann einn mefti haldinn var, breyfti < og lifta <mabur, 
46. Fragdagjornu hjónin hreint, héldu tryggba 

banbí, áttu burn, fen ei er greint, í hvar byggðu lanbi. 

47. Pad án safa þrýtft eg finn, þau meb horſtu 

rädi, aukid hafi ættbríng fínn, út á Norſtu lábi. 
48. Hjors í ſtvaldri happaftór, bérviftar um dagur, 

Poͤrdur albrei þángab fór; þvi þann var útlægur. 
49. Göftrar tjábír feta tveir, frægbaflóbir beinaft, 

. ung ab bábír urðu þeir, ellimóbir feinaft. 

„50, Heljar undir hordum væng, hrepptu ftyggba= 
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linir, hinnſta blund á jóttarfæng, ſannir tryggda— 
vínir. 

51. Kapitulinn þrýtur Þá, Þreyttur fegtft dreing- 
urz illa Þulín óbarffrá, efti teygift leingur. 

52. Peſsi þaga pykir mér, þrautir tjá óríngar, 
af benni Draga ſamt má fér, fannar áminningar. 

53. Bæri gott nær virdar leynt, vigfusgrunda ſtrati, 
tryggdavottinn hennar hreint, hjá fér fundid gæti. 

54. Bildu fallaft-fyrbar á, frægbabrant ab fínna, 
yrdi varla sandi þá, vín i Þraut ab fínna. 

55. Nuna grunbud meina menn, minnft ab lifir 
 þurbí átján hundrud, ellefu þrenn, ár frá Kriſti burdi. 

56, Tuttugu, niu, tólf, fja, einn, tvennir feytján 
mebur, ellefu tvifett átta ſeinn, olid Gauta kvedur. 

57, Bilji ſafnid ſeggja fá, fvarð af porti hlyn 
fobur nafnid, það er þú, Þrettán, fjórtán, níu. 

58. Þrýtur Hodurs hornum frá, Herjans remma 
torra, Lytingsſtodum endad á, efti fnemma Þorra. 

GEyptirnráli. 

Sú foma Nimur af Pördi hredu“ loksins 
fyrir almennings ſjönir á prenti, eptir ab þær hafa 
faríð víba um land, bæbi í manna míunum og ffri fa 
abar, núna upp í 19.ár, frá boi ffáldið kvad þær. 
Og bafa þær þvergetna gebjagt fvo vel, ad hofund⸗ 
ur þeirra hefir fagt, ab „munnlegar og ffríflegar 
bænir hafi íðuglega komid til fín, um ab láta þær 
gánga út á þrent“, óg að „undarleg umkvortun jé, um 
ab þær fäiſt efti ſtrifadar, feo nægi“. Og Þó ſegir 

„ hann: „Skepnulaus burrabuͤdarmadur, fem hvorki 
ſtundadi lands né ſjöargagn, lagdi þad fyrir ſig að 
ſtrifa upp —— dags Ra aͤrid i geg n⸗ 
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„sm, i 16 ár, og felbt hverjar fyrir Arbd. til 15mrk.; 
frambró foo naudalauſt líf fítt og konu fínnar á beſsu, 
til þefð hann yfirgaf beiminn nú í hauſtid var (þ. e. 
1851), ſaknadur frá beſsu Ítarfi, og gat þó sarla ad . 
hálfu leyti — á þeim 16 ára tíma — aflokid því, fem 
um var bedid“. Af beſsu má marfa, að rímur þejsar 
hafi notið almennings hylli þingað til. 

En bæði af þvi, ab rimnaffrífarínn er daudur, 

fen nú var fagt, og Þó undir eind til þefa, ab 
gjora almenningi hægra fyrir ab eignaft þær, en ädur, 

hefi eg rábigt í ad láta prenta þær, — en þei míbur 
ekkt eptir eigin. handriti hofundarins, heldur eptir 
handriti, fem hann hafdi að eins yfirfarið í flyti, ábur 
t hann ſendi mér það til prentunar. Peſsu handriti 
Hu verið gáfsæmlega fylgt að ollu eptir fyrirmælum 
hafunbaring, þó ab gallar hafi verið á því, fem fumftað= 
ar féft vottur til í tímunum, en fen, ef til vill, er eins 
mikid að kenna ſtrifaranum eba þá handriti hví, er 
hann hefir haft fyrir jér, eins og ſtäldinu. Pó 
ſtafſetning hafi verid breytt á a ſumum ſtodum, til ab 
giora hana likari fjálfri fér, belbur ſtäldſtapurinn 
fér ad ollu óbreyttur. 

Ad enbingu er bad öſt mín og von, ad Þórdar= 
rimur gedjiſt ekki ſidur londum minum þér eptir 
prentadar, en Þær hafa ädur gedjazt þeim ſtrifadar. 

* Asgeir Finnbogaſon. 
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